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A jó célok érdekében összefogásra van szükség!

– Képviselő úr, a
kistelepülésen élők
közül sokan érzik
úgy, hogy hátrányt
szenvednek a nagyok árnyékában.
És ha országgyűlési képviselőjük
– mint a miénk –
még egy nagyváros polgármestere
is, akkor biztosan inkább a saját városára
koncentrál!
– Őszintén remélem, hogy a mögöttünk
hagyott lassan nyolc közös esztendő elég
bizonyíték arra, hogy a zsombóiak lássák:
nem így van. Én egyébként sem szeretem
a településeket csak táblától-tábláig számító szemléletet – a közös Európában is
minden arra ösztönöz, hogy ne így gondolkodjunk. A XXI. században lecsökkentek a távolságok, megváltozott az életvitel – ezer és egy dolog köt minket össze,
ha akarnánk, se tudnánk egymás nélkül
létezni. A fejlesztés pedig nem arról szól,
hogy ki mit csinál a másik „árnyékában”
vagy éppen ellenére, hanem igenis arról,
hogy az eredmények mindannyiunk javát
szolgálják, sőt, egyedül nem is sikerülhettek volna.

– Hát, nekünk itt igaziból nem sokat
jelent a szegedi panelrekonstrukció vagy
a villamosfejlesztés, amiről annyit hallani…
– Gondolkodjuk egy kicsit másként.
Igaz, hogy a zsombóiak nem élnek panellakásban, de a rekonstrukció nem csak ez.
Hanem munka, mégpedig rengeteg munka vállalkozóknak, szakiparosoknak, akik
között bizonyára akad zsombói is. Ugyanez igaz bármelyik nagyszabású szegedi
építkezésünkre, akár a villamosépítésre is.
Ha pedig iskolát bővítünk, újítunk föl, mint
tettük azt lassan minden szegedi középfokú intézményben, ugyebár, oda zsombói
gyerekek is járnak. A gyönyörűen megszépülő piacunkra várjuk a zsombói termelőket, és – minél kevesebbszer legyen
rá szükség, de például a klinika leendő új
sürgősségi centruma a zsombói betegeket is szolgálja majd. Élmény- és gyógyfürdőközpontot nem építhetünk minden
kistelepülésen, de Zsombóról azért nem
olyan nagy utazás a szegedi Napfényfürdőt fölkeresni!
És az összefogás más léptékben is igaz:
a kistérségi együttműködés, a kisebb
települések szövetkezése tesz lehetővé
olyan programokat, amelyek egyedül bizony, nem mennének. Ilyenek a falvakat

Kedves Csongrád megyei polgárok!

Kettős érzés van bennem. Egyrészt
a megyei önkormányzat elnökeként látom, tudom, ennél nehezebb esztendő
évtizedek óta nem várt a magyar családokra, a helyi közösségekre, a településekre, a magyar közigazgatásra és ránk,
Csongrád megyeiekre. Másrészt viszont
érzem, mert benne van a levegőben,
hogy országunkban olyan horderejű változások készülődnek, amelyek új irányt
szabnak a Kárpát-medencei magyarság
életének. Idén valami elkezdődik, aminek
köszönhetően ez a nemzet erősebb lesz.
Hiszem, komoly munka vár a tenni akaró magyar polgárokra, mert hosszú évek
lemaradását, egy helyben topogását kell
majd behozni!

szinte évek óta
csak a túlélés
lehet a célunk.
Ennek
ellenére a Csongrád
Megyei Önkormányzat az elmúlt években is
igyekezett ott
segíteni,
ahol
tudott: Zsombón a településközpont fejlesztését, szépítését elősegítő pályázat
benyújtását közel 2 millió forinttal segítettük, ebből a pénzből készültek a tervek,
amelyeknek, illetve az első ütemre vonatkozó nyertes pályázatnak köszönhetően
épül meg a piaccsarnok és szépülnek
meg az utcák új kandeláberekkel, fasorral. De a településen lévő játszóterek
fejlesztését, kialakítását is támogattuk
először 1,5, majd 2,5 millió forinttal, és
például a Zsombói Polgárőr Egyesületet
is támogattuk 50 ezer forinttal a Polgárőr
Alapból.

Egy régi mondás szerint „a nehézségeket nem kerülheted el, de legyőzheted”.
Ez pontosan így van velünk, Csongrád
megyeikkel is. Mi sem kerülhetjük el a
nehézségeket, hiszen a milliárdos kormányzati megszorítások miatt már

Idén azonban már ennél sajnos jóval
sötétebb a helyzet. A szocialista kormány
költségvetési megszorításai miatt még
a megyei intézményeinket is csak nagy
nehézségek árán leszünk képesek működtetni. Az elvonás olyan döbbenetes
mértékű, hogy a kieső bevételünk ellen-

„Gyors lábon rohan az idő.” Különösen
is érezzük ezt a rohanást, amikor az új
év köszönt ránk. Az új évet pedig senki
sem veszi félvállról, az új év mindig az
elhatározások, a remények éve, a reményé, hogy egy kicsit jobb lesz.

Milyen fehér csöndesség ez!
Messze házunk télben ül.

Babits Mihály: Halavány téli rajz
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összekötő kerékpárutak, a közös hulladékkezelés, de ennek köszönhető a jobb
szaktanári ellátottság az iskolában vagy a
színvonalasabb idősgondozás is.
Zsombó egyébként a maga nemében
különleges település, különleges adottságokkal, hiszen mindig élen járt az infrastruktúra fejlesztésében, mindig is városias
volt a maga nemében és az itt élőket soha
nem kellett biztatni, hogy használják ki a
pályázatokban rejlő lehetőségeket, építsenek-szépítsenek.
Zsombón így születtek az utóbbi időben
az új buszvárók, így fejlődött a közösségi
közlekedés. De legalább ilyen jó hír, ha a
település egyes vállalkozói – mint történt
az Zsombón is – nyernek különböző uniós
vagy kormányzati pénzeket és ebből fejlesztenek, megőrzik vagy bővítik a munkahelyeket.
– Akkor hát még sincs a nagy „árnyékában” a kisebb?
– Szó sincs ilyesmiről. Jó célokra van
szükség – ezt a zsombóiak mindig képesek
voltak okosan kitűzni, jól megfogalmazni
– a jó célok megvalósítása érdekében pedig összefogásra, együtt munkálkodásra,
arra, hogy ki-ki a maga szintjén adja bele
a legtöbbet, hiszen mindannyian együtt
vagyunk tagjai kis- és nagyobb közösségeknek is.
Nagy Beatrix

súlyozását a kiadási oldal csökkentésében
a szentesi, a makói, és a pusztamérgesi
középiskolák, valamint a levéltári hálózat
azonnali bezárásával érhetnénk el. Ilyen
radikális lépésre azonban a kormányzat
nem kényszeríthet bennünket, még a
drasztikus elvonás révén sem! Nem zártunk be eddig sem intézményeket, és ezután sem fogunk! Közgazdászként hiszek
a számok erejében, fontosságában, de
most érzem, az iskoláink, kórházaink, szociális otthonaink, kulturális intézményeink
csak a közösségért tenni akaró polgárok kitartásának köszönhetően maradhatnak talpon. Köszönöm ezt az áldozatvállalást, és azt kérem Önöktől, Csongrád
megyei polgároktól, hogy az előttünk álló
nehéz hónapokban is őrizzék meg a hitüket. Legyenek most bármilyen zordak
a körülmények, a változás nem késhet
már soká!
Az év hátralévő részére is azt kívánom
mindannyiunknak, hogy maradjon meg
bennünk a nyitottság a jóra, sorsunk
jobbra, és igazságosabbra forduljon, hogy
végre a becsületes munka és a tisztesség legyen a boldogulás alapja!
Magyar Anna
a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke
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Újévi köszöntő
Kedves Zsombóiak!
Ismét előttünk egy új év, rengeteg feladattal, lehetőséggel. Szinte mindennek
a vége valami újnak a kezdetét jelenti. A
mögöttünk hagyott év, ahogy az emberek,
a családok, ugyanúgy a közösség életében is erőpróbákat, kihívásokat, ugyanakkor új lehetőségeket is jelentett. A falu
közössége, azaz mi mindannyian, megtartottuk régi és néhány éves hagyománnyal
rendelkező ünnepeinket, rendezvényeinket. Sok éve megünnepeljük Péter-Pálkor
az életet jelentő kenyér alapjául szolgáló
gabona betakarításának hagyományos
ünnepét. Tesszük ezt egyre többen. Tavaly már annyian voltunk, hogy az első
községi gabonatáblát alig láttuk egymástól. Egyedül a hirtelen jött viharos idő sürgette meg az eseményeket, és terelte be
az ünneplőket a rendezvénysátorba. Hála
istennek megtartották a civil szervezetek
és az önkormányzat is a szokásos, jótékonysági rendezvényeiket, amelyek által
mindannyian gazdagodtunk élményekkel
és egy-egy megvalósult célkitűzéssel. Tavaly először hívtam a lakosságot egy önkormányzati szervezésű nemzeti ünnepre,
amelyet az egyik párt helyi szervezete indított el korábban. Március 15-én megünnepeltük a magyarság egyik legdicsőbb
történelmi tettét, az 1848-as forradalmat
és szabadságharcot. A lakosság különböző önszerveződései és a Közösségi
Ház dolgozói is újabbnál újabb ötletekkel,
lehetőségekkel álltak elő, amelyekből reményeim szerint minél több teremt hagyományt. De az élet nem csupa móka és
kacagás. Kevéssé látszik a hajnaltól késő
estig, embert próbáló munkáját végző lakosnak, hogy ugyanilyen embert próbáló
erőfeszítést végeznek a köz szolgálatába

szegődött magunk közül választott emberek, és azok is akik a különböző intézményekben teszik a dolgukat gyerekeinkért,
szüleinkért vagy éppen a mi segítésünkre.
Köszönöm mindannyiuknak! Köszönöm
nekik és a Kedves Olvasónak, hogy tolerálták a nehézségeket! Köszönöm, hogy
segítették egymást! Köszönöm, hogy tették a dolgukat! Köszönöm mindenkinek,
aki segítette Zsombó és a magyarság
boldogulását!
Általában is igaz társadalmunkra, hogy
mindenkinek egyre többet kell teljesítenie
munkahelyén. Ebben is élen kell, hogy járjunk! Ezért történik meg az napról-napra,
hónapról-hónapra, hogy kollégáim egyre
többet dolgoznak időben is, és a munkájukra fordított időt is egyre hatékonyabban töltik el, sokszor több ember munkáját elvégezve. Így fordulhat az elő, hogy
átlagosan majd minden hétre jut egy-egy
pályázat, amelyen néhány százezer forinttól néhány száz millióig, illetve milliárdig
jelöljük meg azt az összeget, amiből valamilyen közösségi célt meg szeretnénk valósítani. Itt is igaz, hogy a gyakorlat teszi
a mestert. Egyre nagyobb arányban nyerők a pályázataink. A rengeteg befektetett
munkának köszönhetően már biztosan
megvalósul az intézmények energetikai
korszerűsítése, a nyílászárók cseréje, a
homlokzatok hőszigetelése, és a napenergia hasznosítása. Új tanítási módszereket
vezetünk be az óvodában és az iskolában.
Régi vágyunk válik valóra azzal, hogy az
Andrássy úton és a Szegedi út egy részén
kerékpárutat építünk. Elkészülnek a még
hiányzó buszöblök a buszmegállókban
bel- és külterületen egyaránt. Megszépül
a településközpontunk, piaccsarnok épül.
Felújítjuk a Királyszéki Iskolát.
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Minden reményünk megvan rá, hogy
idén bölcsőde építésébe, csapadékvíz
elvezető rendszer építésébe és Szociális
szolgáltató központ építésébe kezdhetünk. És csak a legnagyobbakat próbáltam kiemelni.
Tisztelt Zsombóiak!
Úgy hiszem tenni akarással el tudjuk
érni kitűzött céljainkat. Petőfi Sándor szavaival élve:
„Bárkié a dicsőség, a hazáé a haszon.”
Ezért köszönöm minden a közösségért
felelősséget vállaló lakosunknak és a
nem zsombói segítőinknek azt a munkát,
amit a tavalyi könnyűnek nem mondható
esztendőben családjáért, kisebb-nagyobb
közösségéért és kis falunk népének felemelkedéséért tett!
Az előttünk álló esztendőre pedig mindenkinek sok sikert kívánok családja boldogulásához! A felvázolt rengeteg feladat,
egy még dolgosabb évet vetít magunk
elé. A siker záloga továbbra is az összefogásban, a munkában, egymás segítésében van. Hitet, kitartást és erőt kívánok
mindenkinek ahhoz, hogy a közösségünk
kitűzött célok valóra váljanak!
Tisztelettel:

„Szeretet nélkül minden ház üres,
Minden városka lakatlan”

Gyuris Zsolt
polgármester

Quimby
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Önkormányzati hírek
Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról

Az előző újság megjelenése óta két ülést
tartott a Képviselőtestület.
2009. december 21.
– A Képviselő-testület elfogadta Forrás-4
Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodását, az Alapító Okiratot és megalkotta a szükséges önkormányzati rendeletet.
– A Képviselő-testület döntése alapján
Önkormányzatunk csatlakozott a bordányi
székhelyű Támogató Szolgálat működtetését biztosító öt településes társuláshoz.
A társulás keretében működtetett Támogató Szolgálat feladata a fogyatékos
személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint
életvitelük önállóságának megőrzése
mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.
– Új Közszolgálati Szabályzat elfogadása: Az Országgyűlés adózás alá vonta a
munkavállalóknak korábban adómentesen adható béren kívüli juttatásokat, és
gyökeresen átalakította a köztisztviselők
részére adható béren kívüli juttatások
eddigi rendszerét. A Képviselő-testület a
törvényben előírt minimum szinten – az
illetményalap ötszörösében – állapította
meg a köztisztviselők által igénybe vehető
juttatásokat, amelyet az új Közszolgálati
Szabályzatban rögzített. A közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya
alá tartozó munkavállalók havi 6000 Ft-os
hidegétkezési utalványát a közel 100%-os
adó és járulékteher miatt a 25% adóterhet
viselő melegétkezési utalvány válja fel január 1-jétől a költségvetés elfogadásáig.
– Pályázatok benyújtásáról döntött a
Képviselő-testület a következő témakörökben:
Egészségügyi Alapellátás
Zsombó Község Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Dél-Alföldi Operatív
Program keretében meghirdetett Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi járó beteg szakellátó központok
fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítés (DAOP-2009-4.1.1/A)
támogatására.
A pályázat célja:
– akadálymentesítés
– infrastruktúrafejlesztés
– épületbővítés
– orvosi, védőnői eszközök beszerzése.
Igényelt támogatás összege 49.950.000
Ft, a saját forrás 5.550.000 Ft, összesen
55.500.000 Ft.
Szakad a hó nagy csomókban,
Veréb mászkál lent a hóban.

Turisztika fejlesztés
A Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a 160/2009. (XI.19.)
FVM rendelet alapján a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások elnyerésével lehetőség nyílik
turisztikai célú beruházások megvalósítására. Zsombó Község Önkormányzatának
tervezett beruházása magában foglalja
a Királyszéki Iskola melléképületének
újjáépítését, vizesblokkok, raktárhelyiség kialakítását, valamint a vízellátás
biztosítását. Sikeres pályázat esetén a
fenti fejlesztések megvalósulása várható
2010-ben bruttó 7.775.000 Ft, azaz hétmillió-hétszázhetvenötezer forint értékben. A pályázatban a nettó bekerülési
költség 100%-át támogatják sikeres pályázat esetén.
Magyarország-Szerbia IPA Határon
Átnyúló Együttműködési Program
A pályázatunk központi témája Rózsa
Sándor és a pusztai, betyárvilág. A beruházást a szerbiai Horgos településsel
kívánjuk megvalósítani határon átnyúló
együttműködés keretében.
Sikeres pályázat esetén várható a Rózsa
Sándor Csárda alatti pince felújítása, látogathatóvá tétele, a Királyszéki Iskolánál
gémes kút, itató, kemence, bemutatótér,
a település több pontján tájékoztató pontok, pihenőhelyek kialakítása, továbbá
kulturális, hagyományőrző rendezvények
lebonyolítása 60.000 eurónak megfelelő
összegben. Kedvező elbírálás esetén a
pályázati forráshoz 5% önerőt kell biztosítanunk.
A pályázattal Önkormányzatunk célja
a falusi turizmus fellendítésének segítése olyan „attrakciókkal”, amelyek a
Zsombóra látogatók számára egy-két napos időtöltést tudnak nyújtani.
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program
A beruházást a romániai Tomnatic
(Nagyősz) településsel kívánjuk megvalósítani határon átnyúló együttműködés
keretében. A 110.000 eurónak megfelelő összegű támogatási igény Zsombó és
Nagyősz települések között 60-40 %-os
arányban oszlik meg.
Sikeres pályázat esetén a Wesselényi
Miklós Népfőiskola melléképületének
felújítása, kerítésének elkészítése ehhez
kapcsolódóan ifjúsági táborok lebonyolítása várható.
Kedvező elbírálás esetén a pályázati forráshoz itt is 5% önerőt kell biztosítanunk.
TÁMOP egészségre nevelő pályázat
A Társadalmi Megújulás Operatív

Nemes Nagy Ágnes: Hóesésben
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Program keretében nyújtunk be kérelmet bevonva az intézményeket (óvoda,
iskola, közösségi ház), védőnői szolgálatot, házi- és gyermekorvost, fogorvost,
sportegyesületeket (Foci-Suli Egyesület,
Sprint Zsombó SE), egyéb civil szervezeteket (Egészséges Zsombóért Alapítvány,
Szivárvány Zsombói Nagycsaládosokért
Egyesület) valamint a Katolikus Egyházközséget.
Programok, melyekre támogatást nyújtunk be:
– úszásoktatás (óvodásoknak, iskolásoknak, felnőtteknek)
– lovaglás (óvodásoknak, iskolásoknak)
– elsősegélynyújtó-tanfolyam felnőtteknek
– életmód-tábor asztmás és túlsúlyos
gyermekeknek
– drámapedagógiai csoport iskolásoknak
– főzőtanfolyam – egészséges étkezésre hangolódás jegyében
– II. Zsombói receptkönyv kiadása
– rajzverseny az egészség jegyében (iskolai egészséghét keretében)
– egészségvédő-, prevenciót támogató
előadás-sorozat szakemberek közreműködésével a települési egészséghét keretén
belül
– drogprevenciós program középiskolásoknak
– múltidéző társasjátékok tanítása általános iskolásoknak.
Az igényelt támogatási összeg
10.000.000 Ft, 100 %-át finanszírozza a
pályázat, önerő biztosítása nem szükséges.
Téli közmunkaprogram
Szegedi Kistérség Többcélú Társulásával, valamint a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-vel a Szociális
és Munkaügyi Minisztérium közmunkapályázatán indultunk. Cél: a téli-tavaszi
hónapokra tekintettel a munkaerőpiacon
a gazdasági válság miatt beszűkült elhelyezkedési esélyek növelése. Az időközben nyertes pályázat 5 hónapos határozott idejű munkalehetőséget biztosít 3 fő
számára. A munkavállalók közutak melletti gallyazást, favágást, parlagfű mentesítést, közterület karbantartást végeznek.
2010. február 1.
A Képviselő-testület
– könyvvizsgálót bízott meg a könyvvizsgálói feladatok ellátására,
– jogszabályváltozás miatt módosította
a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát,
– hozzájárult a Gyermekorvosi szolgálat
működési engedélyének módosításához
(tanácsadás egy órával hosszabb lesz
hétfőnként 13-16 óra között, és a rendelési idő rövidül egy órával csütörtökönként
11-14 óra között),

ZSOM-BOLYGÓ

– 2009. év végén alkotott jogszabályi
kötelezettségének eleget téve megválasztotta a Zsombó Szolgáltató, Kereskedelmi
Kft. Felügyelő Bizottságát (térítés nélkül
látják el feladatukat), megalkotta a vezető
tisztségviselőre, illetve a Felügyelő Bizottság javadalmazására, illetve megszűnés
esetére biztosított juttatásokra vonatkozó
Szabályzatát.
– tájékoztatót kapott az év végén – év
elején benyújtott pályázatok állásáról és
a szilárdhulladék lerakó (szeméttelep) rekultivációjának helyzetéről
A Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás – melynek önkormányzatunk tagja – a Szegedi Regionális Hulladékkezelési program, hulladéklerakók
rekultivációja (KEOP-2.3.0/2F/09) címmel
sikeresen pályázott a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökséghez. A közbeszerzési eljárás
lefolytatását követően két éven belül
megvalósul a 2006-ban bezárt községi
szeméttelep rekultivációja. Ez azt jelenti,
hogy a település határába évtizedek alatt
kihordott szemetet munkagépekkel kisebb területre és meghatározott formába
tömörítik, fizikai bevédéssel, földtakarással és növényzettel látják el. Monitoring
kutakat építenek ki és működtetünk a
talaj szennyezésének elkerülése érdekében. A pályázat 100 %-ban támogatott,
a fenntartással kapcsolatos költségek az
önkormányzatot terhelik.

Kórházi ágyak és kerekes
székek kölcsönzés
Állítható fejtámlás kórházi ágyak és kerekes székek ingyenesen, korlátlan időre
kölcsönözhetőek idősek és betegek számára.
Érdeklődni:
Zsombó, Mária tér 2. (Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálat irodája)
Telefon: (62) 595-566

Újonnan beadott pályázatok:
Zsombói Falunapok
LEADER – Multikulturális és hagyományőrző kezdeményezések támogatása
A pályázat célja a falunapok megrendezéséhez szükséges források biztosítása.
A projekt tartalmazza a falunapok során
fellépő előadóművészek költségeit, a
rendezvény marketingkiadásait, az egészségügyi szolgálat biztosításának költségeit, továbbá eszközbeszerzést (ajándéktárgyak, székek).
Igényelt támogatás összege 2.128.000
Ft, a Saját forrás 532.000 Ft.
Sikeres pályázat esetén a már megszokott falunapi rendezvényünk több fellépő
művésszel, programmal tud megvalósulni.
Zsombói Hírmondó fejlesztése
LEADER – A meglévő települési újságok, televíziók és rádiók fejlesztése
A pályázat célja a Zsombói Hírmondó
c. önkormányzati folyóirat megjelentetéséhez szükséges források előteremtése,
valamint a megjelenés előkészítéséhez
szükséges eszközök beszerzése, valamint
web alapú fejlesztése.
Igényelt támogatás összege: 533.400 Ft.
Külön saját forrásra nincs szükség, az egyébként is nyomtatásra kerülő
lapszámok költsége betudható.
Pedagógusképzés (a pedagógiai kultúra népszerűsítése, pedagógusok új
szerepben) TÁMOP-3.1.5-09/A/2
A program célja pedagógusaink továbbképzése. A programban a zsombói

általános iskola 2 fő pedagógussal, a
csólyospálosi általános iskola 1 fő pedagógussal vesz részt. A pályázat 100%-os
támogatottságú. Bízunk a kedvező elbírálásában.
A pedagógiai, módszertani reformot
támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Tanulói laptop program
TIOP-1.1.1/09/1
A konstrukció közvetlen célja a közoktatási intézmények számítógép állományának korszerűsítése. A program keretében
a kompetencialapú oktatásba bevont
tanulócsoportoként igényelhető tanulói
laptop. A pályázat az iskolában és az óvodában jelenleg futó TÁMOP pályázatra
épül, annak sikeres megvalósítása esetén
számíthatunk ebben a kiírásban támogatásra.
A tájékoztatómban a minél szélesebb
körű információ átadása mellett, az
emészthető mennyiséget szem előtt tartva, a lakosság életét jobban érintő témák
részletesebb bemutatására törekedtem.
Továbbra is szívesen veszem kérdéseiket,
javaslataikat a tájékoztató tartalmát és
egyáltalán a település működését, fejlődését illetően.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Gyuris Zsolt
polgármester

Van Önnek közüzemi tartozása?
Ha igen, megoldást jelenthet helyzetére
a „Védőernyő a Díjhátralékosokért Alapítvány” negyedévente induló pályázati
lehetősége.
A kérelmet a „Pályázat-támogatási kérelem” formanyomtatványon, a szükséges
mellékletekkel együtt kell benyújtani.

Bővebb információér keressen fel a helyi Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat irodájában.
/Zsombó, Mária tér 2./
Csontos Lászlóné
családgondozó

A legközelebbi pályázat benyújtásának
határideje: 2010. 02. 19.

Csontos Lászlóné és Balogh Orsolya
családgondozó

vel boldogabbá tudtuk tenni a rászoruló
családok mindennapjait és karácsonyi
ünnepüket.
					
Köszönjük!

Waldmann Péter pszichológus és Dr. Juhász Gábor jogász.
Ügyfélfogadás minden hónap második
hétfőjén 10.00-11.00-ig.
Helyszín: Zsombó, Mária tér 2. (a Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat irodája).

Továbbra is várják ügyfeleiket ingyenes jogi és pszichológiai tanácsadásra

Csontos Lászlóné és Balogh Orsolya
családgondozók

KÖSZÖNET
Az SZKTT Humán Szolgáltató Központ
zsombói Családsegítő- és Gyermekjóléti
Szolgálata nevében köszönetet mondunk
településünk lakosainak, a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitasz-nak, a BestEngland Kft-nek, az ANGEX 2004. Kft-nek
és a Hol-Mi Használtruha üzletnek a nagylelkű felajánlásaikért. Az Önök segítségé-
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Odalenn a rőt berekben
jég páncélja rengve rebben;

Somlyó Zoltán: Hóvirág

HÍRMONDÓ
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Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás megalakítása

A szennyvízközmű hálózat kiépítésére
tett erőfeszítéseknek köszönhetően újabb
lépést tett a négy település Zsombó,
Bordány, Forráskút és Üllés. A négy önkormányzat társulást hozott létre, amely
pályázatot fog benyújtani a kivitelezéshez
szükséges pénzösszegek megszerzésére.
Lássuk mi is történt idáig csatorna ügyben! 2006. októberében a másik három
település vezetőivel megállapodtam a
szennyvízelvezető rendszer és a tisztító
közös megépítéséről. December végéig
megállapodtunk az alapelvekben, és szakemberek bevonásával december végéig
előkészítettük a megvalósítás jogi kereteit. 2007. január elején a négy képviselő-testület együttes ülésén elfogadtuk
a pályázat előkészítéséhez szükséges
alapdokumentumokat. Január végén és
februárban lakossági fórumokon, és írott
formában tájékoztattuk a lakosságot a
szennyvízkezelés szükségességéről és
a várható forgatókönyvről. A beruházás
jelentős anyagi áldozatvállalással jár az
ingatlanok tulajdonosai és az önkormányzatok részéről, de cserébe egy környezetkímélőbb, komfortosabb szennyvízelvezetéshez jutunk, növekszik ingatlanaink
értéke, ráadásul csökken a belvíz kialakulásának a kockázata. A lakosság nagy
többsége rögtön megértette a kor szavát,
megtette az első lépést, és a szükséges
66%-os támogatottság felett, mintegy
75%-os részvétellel megalakította a
Forrás-IV. Beruházó Viziközmű Társulatot.
A társulat feladata a beruházás önerejének
lakosságot terhelő részének összegyűjtése, amelyet az egyösszegű befizetések
helyett állami támogatással kombinált
kedvező részletfizetési lehetőséggel is teljesíthetnek az ingatlantulajdonosok.
A lakossági akarat kinyilvánítása után,
a meghirdetetthez képest majd egy évet
késlekedő pályázati kiírás megjelenését követően a települések felkérésére
a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
pályázatot nyújtott be a kétfordulós KEOP

pályázat első fordulójára. Az elutasított
pályázatot újabb pályázat követte, amely
a hosszas bírálatot követően sikert hozott
2008. év végére. Az első fordulós pályázatban nyertes projekt a következő tevékenységeket tartalmazza:
1. Projektmenedzsment
2. Lakossági tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása
3. Vízjogi létesítési, és kiviteli tervek
készítése
4. Talajmechanikai szakvélemény készítése
5. Területszerzési terv készítése, szolgalmi jog, geodézia munkálatok
6. Értékbecslés
7. Próbafeltárás, régészeti tanulmány
készítése
8. Lőszermentesítés feltáró-előkészítő munkái
9. Környezetvédelmi hatástanulmány
késztése
10. Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése
11. Költség-haszon elemzés összeállítása
A támogatási szerződés szerint két év
alatt kell elkészíteni a felsoroltakat, de az
önkormányzatok kérésének megfelelően
a lehető legrövidebb idő alatt készülnek
a dokumentumok. Várhatóan még idén
tavasszal-nyáron benyújtásra kerülhet
a várva-várt második fordulós pályázat,
amely a kivitelezés költségeinek nagy
részére fedezetet nyújt majd. Ez Zsombó
vonatkozásában jelenlegi tudomásom
szerint 1,3 – 1,8 milliárd Ft támogatást
jelentene.
A második fordulós pályázaton az indulásunk feltétele az önkormányzati társulás
létrehozása. A négy falu képviselő-testületeinek november-decemberi döntéseit
követően december 23-án Zsombón a
Polgármesteri Hivatalban polgármester
és jegyző kollégáimmal aláírtuk a Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati

Társulás Társulási Megállapodását, illetve az Alapító Okiratot.
A Szenyvíz-Közmű Társulás feladata
tehát a második fordulós pályázat benyújtása, a beruházás lebonyolítása és
az üzemeltetés megszervezése. A nyertes
pályázat időpontjáig a Társulásnak működési költségei nem lesznek, azt követően
a kivitelezés bonyolításában részt vevők
bére és egyéb járulékos költségek természetesen megjelennek.
A Társulás megalakulása nem érinti a
Forrás-IV. Beruházó Viziközmű Társulatot.
A Társulat feladata az önerő lakossági
részének az összegyűjtése, amelyet továbbra is változatlan formában elvégez.
Sajnos a mai Magyarországon ez a történet sem az elvárható legoptimálisabb
ütemben zajlik, de a szennyvízkezelés
megoldása érdekében formálódott lakossági és települések közötti összefogás
eddig eredményesnek bizonyult. A szükséges segítségeket megkapjuk, a projekt
a körülményekhez képest a lehető leggyorsabban halad.
Az építéshez szükséges pénzösszeg
megszerzéséig, majd a kivitelezés alatt
kérem a Tisztelt Zsombói Lakosok türelmét, további támogató együttműködését.
Tisztelettel:

Gyuris Zsolt
polgármester

Közérdekű Közlemény
Tisztelt Zsombóiak!

Zsombó Község Polgármesteri Hivatalában 2010. február 13-tól az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia
Operatív Program támogatási rendszerében meghirdetett „Energetikai hatékonyság fokozása” (KEOP-5.1.0) című pályázat
keretében benyújtott „Zsombó Község
Közintézményeinek energetikai korszerűsítése, valamint megújuló energiaforrás
hasznosítása” című beruházás megvalósítására kerül sor. A kivitelezés során a
Polgármesteri Hivatal valamennyi nyílásSzakad a hó nagy csomókban,
veréb mászkál lent a hóban.

zárója kicserélésre kerül, illetve az épület korszerű külső homlokzati szigetelést
kap.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy a kivitelezés ideje alatt – 2010.
február 15-én (hétfőn) és 2010. február
16-án (kedden) – a Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadása szünetel!
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét
arra is, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályában foglaltak
szerint a szerdai napon (így 2010. február
17-én is), nincs ügyfélfogadás!

Nemes Nagy Ágnes: Hóesésben
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Az első ügyfélszolgálati nap 2010. február 18-án csütörtökön változatlan időben
(8.00-12.00 13.00-15.30) esedékes.
Az esetleges kellemetlenségért szíves
elnézésüket kérjük!
Dr. Csúcs Áron
jegyző
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Tisztelt Zsombóiak!
Az utóbbi időben egyre többször fordul elő a szolgáltatók felé fennálló tartozások
(pl.: szemétszállítási díj), illetve a FUNDAMENTA szerződés alapján a víziközmű érdekeltségi hozzájárulások meg nem fizetése. Az egyre sűrűbben előforduló problémával
kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adom:
nyiben a lakosok az érdekeltségi hozzá1.)
Zsombó Község Önkormányzata Képvi- járulásukat nem fizetik meg, akkor azzal
selő-testülete (a továbbiakban: Képvise- a projekt megvalósítását veszélyeztetik,
lő-testülete) 2007. január 8-án a 1/2007. hiszen a pályázat lakosságra jutó önerő
(I.8.) Kt. határozatával, Bordány község- összegét, mással kellene megfizettetni.
gel, Üllés Községgel és Forráskút község2.)
gel közösen a szennyvíz-csatornázási és
Kicsit más jellegű a probléma a szemétszennyvíz-tisztítási projekt megvalósításáról döntött. Az érintett települések kép- szállítási díjjakkal kapcsolatosan.
Több helyi lakos jelezte az utóbbi időben
viselő-testületei a pályázat megvalósítása
érdekében közös társulat létre hozásáról azt a szándékát, hogy a szemétszállítási
döntöttek, Forrás- IV. Beruházó Víziközmű díjat nem kívánja fizetni, hiszen szemete
Társulat (a továbbiakban: Társulat) elne- nem keletkezik, illetve ha keletkezik is, akvezéssel. A Társulatot a jogszabályban kor azt elégeti, megsemmisíti.
A következőkre szeretném felhívni a
meghatározott arányú lakossági támogaTisztelt Lakosok figyelmét:
tással a lakosság küldöttei létrehozták.
A Társulat megalakulásával, a szennyA hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
víz-csatornázási pályázat benyújtása előtt
mind a 4 településen (köztük Zsombón évi XLIII. törvény alapján az ingatlan tulajis) meghatározásra kerültek a tervezett donosa, birtokosa vagy használója köteles
beruházás nyomvonalai, az érdekeltségi az ingatlanán keletkező települési szilárd
terület. Az érdekeltségi terület nem csak hulladékot gyűjteni és a hulladékkezelőa település belterületét fedi le, hanem nek átadni. A hulladékszállítási díj mértéegyes külterületinek minősülő ingatlant kének a megállapítása a települési önkoris! Vagyis ezen ingatlanok tulajdonosai is mányzat képviselő-testületének feladata.
az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésé- Zsombó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékre kötelezettek.
A Képviselő-testületek javaslata alapján kezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás
a Társulat küldöttgyűlése elfogadta a Tár- ellátásáról szóló – többször módosított
sulat Alapszabályát. A Társulat feladata – 10/2006. (VII.31.) Ör. rendeletével állavolt többek között, hogy a 4 település la- pította meg a hulladékszállítási díjfizetési
kosságától, akik a FUNDAMENTA Lakás- kötelezettség mértékét. Felhívom a Tiszkassza Zrt-vel szerződést kötöttek, illetve telt Lakosok figyelmét arra is, hogy a hulazoktól a lakosoktól, akik szerződést nem ladékszállítási díjhátralék köztartozásnak
kötöttek, de az érdekeltségi területen in- minősül és adók módjára behajtható.
gatlannal rendelkeznek, az érdekeltségi
Az Alkotmánybíróság a 399/B/2002.
hozzájárulásokat beszedje.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. (2004. X. 04.) AB Határozatában kimondtv. szerint a víziközmű társulat a közfel- ta, hogy a hulladékelszállítás kötelező
adatait szolgáló tevékenységét érdekelt- közszolgáltatásnak minősül, vagyis abban
ségi területén végzi. A víziközmű társulat az esetben is köteles az ingatlan tulajdotagjai az érdekeltségi területen ingatlan- nosa a közszolgáltatási díj megfizetésére,
tulajdonnal rendelkező vagy az ingatlant amennyiben nem keletkezne hulladék az
egyéb jogcímen használó természetes és ingatlanán.
Fontosnak tartom arra is felhívni a Tiszjogi személyek, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságok. Azok telt Lakosság figyelmét, hogy a levegő
is taggá váltak, akik nem vettek részt a védelmével kapcsolatos egyes szabályoktársulat megalakításában. A víziközmű
társulat tagjai kötelesek a víziközmű társulat részére víziközmű társulati érdekeltségi hozzájárulást fizetni. A hozzájárulás
adók módjára behajtható köztartozásnak
minősül.

ról szóló 21/2001 (II.14.) Korm. rendelet
szerint az ingatlanon keletkezett hulladék
nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő elégetése szigorúan tilos. Ugyancsak tilos lábon álló növényzet,
tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése
is.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Képviselő-testülete rendelete
hulladékszállítási díjkedvezményt is biztosít a 70. életévét betöltött egyedülálló
vagy 70. életévüket betöltött házaspárok,
élettársak esetén, ahol az ingatlanon más
családtag nem él, a díjkedvezmény mértéke a szolgáltatás díjának 50%-a. Továbbá
a megyében majdnem egyedülálló módon
60 literes gyűjtőedény használatának biztosításával további kedvezményt biztosít
a Képviselő-testület a kevés hulladékkal
rendelkező heti gyűjtésbe bevont háztartások számára.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt
lakosságot az érdekeltségi hozzájárulás,
a hulladékszállítás és egyéb közszolgáltatások pontos, maradéktalan fizetésére,
a fennálló tartozások, hátralékok mihamarabbi rendezésére.
Amennyiben az adós a díjfizetési hátralékát – a szolgáltató vagy a Társulat felszólítása ellenére – időben nem rendezi,
akkor a Jegyző, a Társulat vagy a szolgáltatók megkeresése alapján KÖTELES
a díjhátralékot adók módjára behajtani.
Amennyiben az adók módjára történő behajtás nem vezetett eredményre, akkor a
Jegyző köteles a tartozást az önálló bírósági végrehajtónak átadni.
A bírósági végrehajtó a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. rendelkezései alapján a díjhátralék behajtásáról
fog intézkedni. Felhívom a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy a bírósági végrehajtónak az eljárása során felmerült költségeit a végrehajtás alá vont adós viseli és
KÖTELES azt megfizetni!
Dr. Csúcs Áron
jegyző

Az érdekeltségi hozzájárulás kollektív
fizetése minden érintett zsombói ingatlantulajdonos érdeke, hiszen a pályázat sikeres elbírálása esetén, a kivitelezéshez,
megvalósításhoz szükséges önrészt minden településnek biztosítania kell. Amen�7

Reggel az ember ki se lát, annyi
de annyi jégvirág nyílott az éjjel az ablakon.
Kányádi Sándor: Február
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Beiratkozás a 2010/2011-es tanévre
Tisztelt Szülők!

A 2010-2011-es tanévre az első évfolyamos beiratkozás 2010. március 22-én
hétfőn 7.00-11.00 óráig és 14.30-15.30
óráig valamint 23-án kedden 7.00-11.00
óráig és 13.00-18.00 óráig lesz az iskola
irodájában.

A beiratkozáshoz szükséges:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– iskolaérettségi igazolás (a helybeli
Nefelejcs óvodásokét az óvoda központilag adja át az iskolának)
– amennyiben az iskolaérettségi igazolás nem áll rendelkezésre, 2010. május
31-ig leadható.

Tájékoztató szülői értekezlet:
2010. március 18-án (csütörtökön)
17.30 órakor az iskola emeleti aulájában
lesz. Tisztelettel várunk minden érdeklődő
szülőt.

Maróti Antalné
igazgató

Iskolánkért bál 2010.

Minden évben hagyományosan március
első szombatján, ebben az évben március
6-án 19.00 órakor rendezzük meg az „Iskolánkért Jótékonysági Bálat” a helyi József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban.
A mindig jó hangulatú bálat a szülők közössége, az iskola pedagógusai és dolgozói szervezik. A rendezvény támogatói az
Önkormányzat mellett a helyi és környező
települések vállalkozói és magánemberek
voltak. A most megrendezésre kerülő bálra is várjuk mindazon emberek támogatását akik szívügyüknek érzik az iskoláskorú
gyerekek támogatását. A bál bevételének
nagy részét minden évben a gyerekek
számára szervezett rendezvények finan-

szírozására fordítottuk. Ebben az évben
a tanulók tanulmányi kirándulásához szeretnénk hozzájárulni, így az egész iskolát
el tudjuk vinni két napra a gyönyörű szép
Börzsönybe.

Tombola tárgyakat a helyi virágüzletekben (Angéla és Anikó), egyéb felajánlásokat pedig az iskolában vagy a szülői
választmány elnökénél Csótiné Pálszabó
Rozáliánál lehet leadni.

A bálon a Jaffa trió zenél, a vacsora
választható A és B menüből áll. A menü
választást a jegyvételkor kell jelezni.

Jegyárusítás:
2010. február 23-26-ig 17.00-19.00 óráig a József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban. Érdeklődni: Csótiné Pálszabó Rozáliánál a 20/4358435 számon lehet.

Báli belépő vacsorával 3500 Ft
Támogató jegy: 1700 Ft (a jegyárusítás
helyén vagy az iskolában megvásárolható)

Szénmonoxid mérgezések Szeged környékén

Az utóbbi hetekben, hónapokban több
súlyos, tragikus kimenetelű CO mérgezés történt az országban. Sajnos körzetünkben, Szeged környékén is előfordult
három CO mérgezés, igaz szerencsére
komolyabb baj nélkül zárultak ezek az
esetek …egyenlőre. Mivel mindhárom
esetben nagyon hasonló körülmények
okozták a balesetet, úgy gondolom nem
lesz tanulság nélküli ezen körülmények
ismertetése.
Mindegyik esetben a gázkazán a lakótér
levegőjét fogyasztotta működés közben. A
szakemberek nyílt égésterűnek mondják
az ilyen gázkazánokat. A kazánok helysége egybenyílt (összeszellőzött) az egyterű
konyha-nappali helységgel. A konyhában
a tűzhely fölött szagelszívó működött.
A fent vázolt helyzetben a következő
folyamat játszódik le minden esetben:
A gázkazán működés közben elkezdi fo-

gyasztani a lakásban lévő levegőt. Az elfogyó levegő megpróbál pótlódni a nyílászárók résein, a szellőző kürtőkön, vagy az
éppen nem működő szagelszívó szabadba
vezető légcsatornáján keresztül. Ez többnyire sikerül, de nem minden esetben!
Drámaian változik a helyzet, ha beindul
a szagelszívó (pl. palacsinta sütéskor).
Most már nem csak a gázkazán, a szagelszívó is el elkezdi fogyasztani a lakás levegőjét, mégpedig jóval nagyobb „étvág�gyal” mint a kazán. A kazán kéményének
huzata és a szagelszívó ventilátor a szó
szoros értelmében megkezdi élet-halál
harcát. A kimenetel nem kétséges, győz
a ventilátor a kémény kényes egyensúlyú huzatával szemben. A kémény huzata
megfordul, és már a kéményen keresztül áramlik a lakásba az a levegő, amit a
ventilátor elfogyaszt (azaz kifúj a szabadba). A kazán ebből mit sem vesz észre,

Pontosítás

A Szegedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a Tisztelt zsombói lakosságot, hogy a kiküldött
Proforma díjbekérő számla hátoldalán
szereplő tájékoztatóban a hulladékszállítási díjkedvezmények igénybevételére
vonatkozóan az alábbi pontosításokat teszi. Az okozott kellemetlenségért elnézést
kérünk!

Én a tavaszt csak annyiból kivánom,
mert melegebbek lesznek a napok.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI
DÍJKEDVEZMÉNY 2010-ben
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy
a kommunális hulladékszállítási számlában díjkedvezmények vehetők igénybe az
alábbiak esetén:
1./ PROFORMA (éves előrefizetés esetén) 2010. évben 7%-os díjkedvezmény
vehető igénybe, melynek befizetési határideje 2010. február 20.

Petőfi Sándor: Tél végén
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Maróti Antalné
igazgató
Csótiné Pálszabó Rozália
SZV elnök

működik tovább, az égéstermék pedig a
kéményen beáramló levegővel együtt a
lakásba kerül. Innentől kezdve már csak
a szerencsén múlik minden.
Hasonló helyzetet tud előidézni a nappaliban működő kandalló is. Ebben az esetben a gázkazán kéménye és a kandalló
kéménye közt folyik a kötélhúzás, melyik
tudja a másik huzatát megfordítani. Általában a kandalló kéménye nyer és a lakók
könnyen veszthetnek.
Legfontosabb tanulságok:
1. Ha a beépített tüzelőberendezések a
lakótér levegőjét fogyasztják, akkor feltétlenül gondoskodni kell a levegő utánpótlásáról.
2. Nyílt égésterű tüzelőberendezés és
elszívó ventilátor közös légtérbe nem
építhetők be.
Szegedi Kéményseprőipari Kft.

2./ Zsombó település rendelete alapján
nyugdíjas 50%-os díjkedvezmény vehető
igénybe kizárólag azon 70. életévét betöltött egyedülálló vagy 70. életévüket
betöltött házaspárok, élettársak esetén,
ahol az ingatlanon más családtag nem él,
a díjkedvezmény mértéke a szolgáltatás
díjának 50 %-a.
Akik jogosultak a nyugdíjas kedvezmény igénybevételére azoknál a kedves
Ügyfeleknél a díjbekérő „számla” már tartalmazza a nyugdíjas kedvezményt!

ZSOM-BOLYGÓ

A Zsombói Polgárőr Egyesület felhívása a közbiztonság növelése érdekében
Lakásunk védelme az illetéktelen behatolóktól sokkal fontosabb most, mint
bármikor.
A beérkezett feljelentések azt mutatják,
hogy a lakásbetörések száma folyamatosan emelkedik. Fontos, hogy ezeket a
bűncselekményeket sok esetben meg lehet előzni, így Önök is tehetnek otthonaik
biztonságáért.
A következőkben néhány tanáccsal szeretnénk szolgálni, amelyek lakásuk, házuk, valamint itt tárolt értékeik védelmét
szolgálják.
1. Legyen több zár az ajtón!
Bejárati ajtajukat érdemes több zárral
ellátni, hiszen minél nagyobb számú, és
különböző fajtájú zárral védik otthonukat,
annál nagyobb biztonságban tudhatják
azt. Amennyiben van rá lehetőségük, szereltessenek fel biztonsági zárat, hevederzárat is!
2. Mindig tartsák zárva az ajtót!
Ne csak akkor ügyeljenek a bezárt bejárati ajtóra, ha elhagyják lakásukat, hanem
akkor is, ha otthon van a család! Sokan
tévesen azt gondolják, hogy a betörő
ilyenkor nem merészkedik lakásuk közelébe, vagy ha próbálkozna is, azt Önök
úgyis meghallják.

Kérjük, minden esetben tartsák bezárva a
bejárati ajtót, lépcsőházi ajtót, kertkaput!
3. Ne engedjenek be idegent a lakásba!
Ha idegenek csengetnek az ajtón, a következőket teheti:
– Lehetőleg ne engedje be őket!
– Ajtón keresztül kérdezze meg, mit
akarnak!
– Szereltessen fel biztonsági láncot és
kémlelőnyílást!
– Ha a látogató azt állítja, hivatalos
helyről érkezett, ellenőrizze fényképes
igazolványát! Ha nem tudja igazolni magát, a lakásba semmilyen esetben ne engedje be!
– Ha bajban van, rosszul van, segítséget kér, és ezekre tekintettel úgy dönt,
hogy beengedi az idegent, ne hagyja
egyedül!
– A beengedés előtt kérjen egy kis türelmet, ezalatt zárja el, tegye biztos helyre
elöl lévő értékeit!
4. Ha van rá lehetőségük, szereljenek
fel világítást!
A külső világítás nagymértékben zavarja
az elkövetőt, ezért javasolt szenzomotoros
fényforrás felszerelése, amely automatikus érzékelővel kapcsolja fel a fényt.

Tisztelt Zsombóiak!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatósága Zsombón, a KSH
elnöke által 2010. évre engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatfelvételeket végez.
A felvételek nyilvántartási száma, neve:
1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei
1711 Időmérleg felvétel
1942 A lakosság utazási szokásai
2153 Háztartási költségvetési és élet-

körülmények adatfelvétel, havi naplóvezetés
2154 Háztartási költségvetési és
életkörülmények adatfelvétel, havi naplóvezetéshez kapcsolódó éves kikérdezés.
Az adatgyűjtések hivatalos megbízással, igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok
hajtják végre. Az adatfelvételek reprezentatívak, vagyis véletlenszerű kiválasztás során kerülnek kijelölésre a címek.
A kapott információkat a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. törvényben, illetve

5. Ne tartsanak otthon nagyobb értékű
készpénzt, ékszert!
A készpénz, ékszer könnyű prédává válhat, ha a betörő mégis bejutott a lakásba,
ezért kérjük, ezen értékeik tárolására legyenek fokozott figyelemmel!
6. Ne csak a saját, szomszédaik értékeire is ügyeljenek!
Mit tegyünk, ha bűncselekményt észlelünk, vagy bűncselekmény áldozatává
váltunk?
Kérjük Önöket, hogy azonnal értesítsék
a rendőrséget a 107-es, vagy 112-es telefonszámon vagy a körzeti megbízottakat, akiknek elérhetősége Hirsch Attila:
06-30-3267284 és Lengyel Zsolt: 06-209796379, vagy az aktuális időpontban
önkéntes szolgálatot teljesítő helyi polgárőröket a 06-20-3303026-os szolgálati
telefonszámon! Próbálják megjegyezni az
elkövető ismertetőjeleit, ruházatát, gépkocsijának típusát, színét, rendszámát!
Ne adjunk esélyt a bűnözőknek!
Adai-Simon Tibor: Közterület-felügyelő, polgárőr
Nagy János: Településőr, polgárőr

a személyes adatok védelméről
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvényben foglaltaknak megfelelően bizalmasan kezeljük, azok közzé
tételére aggregált, vagyis azonosításra
alkalmatlan módon kerül sor.
A munkatársaink készséggel adnak tájékoztatást a lakosság részére az 52/529867 és az 52/529-848-as telefonszámon.
Tisztelettel:

Malakucziné Póka Mária
KSH Debreceni Igazgatósága
Igazgató

MEGHÍVÓ
Szeretettel és tisztelettel meghívjuk minden külterületen élő lakosunkat a 2010.
február 23-án 17 órakor tartandó
TANYAFÓRUMRA!
A rendezvény helyszíne:
Zsombó,
József Attila Közösségi Ház és Könyvtár
– Zsombó, Alkotmány utca 1. sz.
A fórumot megnyitja Gyuris Zsolt polgármester, majd bemutatkozik a Tanyagondnoki Szolgálat.

Meghívott vendégek:
Gyuris Zsolt
– polgármester
Király Endréné
– kistérségi koordinátor
Hirsch Attila
– körzeti megbízott
Tündik Attila
– polgárőr egyesület elnöke
Adai-Simon Tibor
– közterület felügyelő
Tetlákné Gerhardt Ágnes
– védőnő
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Igény esetén a fórumra való odautazást
és az onnan visszautazást a tanyagondnoki járművel biztosítom. Igényüket kérem, előre jelezzék 2010. február 22-ig a
06-20/806-8870 - es telefonszámon.
Tisztelettel:

Baranyi Zsolt
tanyagondnok
III. sz. körzet

Enged a Küküllő: helyen-helyen kásás,
jégtörő csákányát próbálgatja Mátyás.
Kányádi Sándor: Télutó
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A falugazdász tájékoztatója

Tisztelt Termelők!
2010. februárjában néhány aktualitásra
hívnám fel a figyelmüket.
1. Az őstermelői igazolványok érvényesítéshez szükséges az érvényes földhasználati lap szemle, vagy tulajdoni lap (nem
kell hozzá újat kiváltani), adóazonosító jel,
adószám, lakcímkártya, személyi igazolvány. Ezek alapján kell kitölteni a tavaly
bevezetett adatnyilvántartó lapot, mely
nálam beszerezhető. A tavalyi évben az
erről készített másolati példány a kitöltésben nagy segítséget nyújt, kérem, ezt is
hozzák magukkal az érvényesítéshez!
Az igazolványok érvényesítése betétlaponként ezer forintba kerül, melyet postai
úton csekken kell befizetni. A csekk nálam beszerezhető.
2. Az új őstermelői igazolványok kiváltásához 30 napnál fiatalabb földhasználati lap – szemle, adóazonosító jel, adószám, lakcímkártya, személyi igazolvány
szükséges hozzá. Állattenyésztés esetén
szükséges az ENAR kód. Az új igazolvány
kiváltása 2000 forintba kerül, melyet szintén csekken kell befizetni.
Az őstermelői igazolvány megszüntetése az előző számban leírtaktól eltérően
díjmentes.
A március 20-ig érvényesített őstermelői igazolványok visszamenőleg január
1-től lesznek érvényesek, míg a március
20 utáni érvényesítés esetén az aktuális
dátumtól. Kérek mindenkit , főleg azokat a
termelőket , akik a járulékfizetést főállású
őstermelőként teljesítik, hogy az érvényesítést mihamarabb végezzék el.
Minden őstermelőt kérek, hogy a reá vonatkozó adó- és járulékfizetési szabályok
változásával kapcsolatban keressenek fel
hozzáértő személyt az esetleges változások tisztázásával kapcsolatban!
3. A 2009. évi gázolaj jövedéki adó vis�szaigénylése :

Művelési áganként egységesen 97 l/ha
után lehet a gázolaj jövedéki adóját vis�szaigényelni 2010 január.15-től .
A szükséges iratok , dokumentációk: 30
napnál nem régebbi Földhasználati lapszemle, mely a körzetileg illetékes Földhivataltól beszerezhető; adóazonosító jel,
adószám, VPID szám, MVH regisztrációs
szám ,szívességi használat, családi használat, haszonbérlet, haszonkölcsön jogcímen használt területek esetében a használatba adó neve, lakcíme, adóazonosító
jele, vagy adószáma, gázolajszámlák
A szükséges „BEVALLÁS ” nyomtatvány
a www.vam.gov.hu honlapról letölthető,
vagy a Művelődési Házból beszerezhető.
Vállalkozó esetében (illetve aki az APEH
felé a bevallásait elektronikus úton teljesíti) a jövedéki adó visszaigénylése csak
a Bevallás ügyfélkapun keresztül történő
benyújtásával lehetséges.
A szőlő és gyümölcs művelési ágú területekre az előbb említett visszatérítéshez kapcsolódóan még nem biztos, hogy
a tavalyi minta alapján lesz gázolaj de
minimis támogatás. Ha lesz , akkor annak
a határideje valószínűleg május 31-re fog
majd esni. Feltétele , hogy a VPOP a jövedéki adó visszatérítését teljesítse , ezért
kérem a szőlő és gyümölcs művelési ágú
területekkel rendelkező termelőket, hogy
az előbb említett benyújtási határidő,
valamint az egyéb határidős feladatok
miatt (Őstermelői igazolvány érvényesítése – márc. 20., támogatás igénylése
– várhatóan május 15.) a jövedéki adó
visszaigénylésüket még 2009 február és
március hónapban ejtsék meg.
A hosszabb várakozási idő elkerülése
érdekében célszerű igénybe venni külső
segítséget is.
A részletekről kérjenek tájékoztatást!
Azok a zsombói mezőgazdasági őstermelők, akik az utcanév megváltozásában

Új munkakörök településünkön
– bemutatjuk a közterület-felügyelő és a településőr feladatait –
Zsombó Község Önkormányzata 2009. november 1-től pályázaton közterület-felügyelő és településőr alkalmazására nyert forrást. A két új munkakörben alkalmazott kolléga
a település rendje és biztonsága érdekében végzi szakmai munkáját. A következőkben
néhány hasznos információ az általuk ellátandó feladatokról és az elérhetőségükről.

A felügyelő hivatalos személynek minősülő köztisztviselő, aki feladatait a hatályos jogszabályokban, az munkaköri leírásában meghatározottaknak megfelelően
köteles ellátni.
A közterület-felügyelői feladatok ismertetése:
A közterület-felügyelő feladata a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység

szabályszerűségének ellenőrzése (közterület-foglalás, építés, útburkolat felbontása, árusítás stb.); a közterület rendjére
és tisztaságára vonatkozó jogszabály által
tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése,
illetve szankcionálása. Továbbá közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet, a közrend, a közbiztonság,
az önkormányzati vagyon védelmében;
közreműködés a köztisztaságra vonatko-

Alig nőtt ki még a rövid ruhábul
S mamája bálba viszi kegyedet.
Reviczky Gyula: Egy bálkirálynénak
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érintettek, a VPOP felé ezt változást a jövedéki adó visszaigényléssel együtt jelezhetik. Az ehhez szükséges nyomtatvány
nálam beszerezhető, a lakcímkártyáról
kell egy másolati példány.
4. A burgonyatermelők, akik még nem
kértek az MgSzH Növény és Talajvédelmi Igazgatóságától regisztrációs számot,
illetve akinek már van ilyen száma, de
más helyrajzi számon szeretné termelni
a burgonyát, a fent jelzett hatóságnál ezt
megtehetik, a nyomtatvány nálam beszerezhető.
5. Azok a gabonatermelők, akik 20 ha
-nál nagyobb területen, illetve a burgonyatermelők esetében 1 ha-nál nagyobb
területen termelnek, és nem rendelkeznek
fémzárolt vetőmag (vetőgumó) számlával,
fajtahasználati díjat kell majd fizetni, a kiindulási alap a területalapú támogatásban
szereplő adatok lesznek. A konkrétumok
még nem teljesen ismertek.
A mezőgazdasági termékek csomagolásához használt anyagok, göngyölegek
után környezetvédelmi termékdíjat kell
majd fizetni illetve bevallást teljesíteni
03.30-ig. A részletekről az 1995. évi LVI
törvény rendelkezik. Az ellenőrző szervezet a Vámhivatal lesz. Bővebb információ
a 06-76/486-296 telefonszámon kérhető.
6. Az AKG-ban részt vevő termelőknek a
támogatási határozat kézhezvételét követően 90 nap áll a rendelkezésükre, hogy a
területüket GPS készülékkel felméressék,
valamint a Területazonosítási kérelmüket
benyújtsák.
7. Az aktuális információk, pályázati lehetőségek a www.fvm.hu,
a www.mvh.gov.hu, a www.emva.gov.hu
honlapokon olvashatók, kérem figyeljék
ezeket az oldalakat.
Tisztelettel:

Gyuris Ferenc
falugazdász
Telefonszám: 06-30/337-2520

zó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, valamint állat-egészségügyi
és eb rendészeti feladatok ellátásában; a
szabálysértési jogszabályokba ütköző és
a felügyelet hatáskörébe tartozó cselekmények megelőzése és megakadályozása, szükség szerinti intézkedés megtétele, a fenti feladatok ellátásához szükséges
adminisztratív ügyintézői tevékenység elvégzése. Közreműködés a település szintű
rendezvények biztosításában.
A felügyelő jogosult és köteles a hatáskörébe tartozó jogszabálysértés, egyéb
bűncselekmény, valamint a közrendet, az
állampolgárok személyét vagy javait fenyegető veszélyhelyzet észlelése esetén
intézkedni, illetőleg intézkedést kezdeményezni, a szükséges és előírt hatósági
ellenőrzéseket elvégezni.

ZSOM-BOLYGÓ

Közterületfelügyelő személy:
Adai-Simon Tibor
Elérhetősége: 20/4596985
Ügyfélfogadási rend: munkanapokon
8-12 óráig a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjéhez igazodik (hétfő, kedd,
csütörtök).
A településőr az önkormányzat alkalmazásában álló munkavállaló, aki az előírt öltözetben és felszereléssel végzi tevékenységét, hatósági jogkörrel nem rendelkezik,
kényszerítő eszközt nem alkalmazhat.
Feladatai:
– A településen tevékenykedő hivatalos és közfeladatot ellátó személyek munkavégzésének támogatása.
– A különböző hivatalos őrszolgálatok-

hoz, rendvédelmi szervekhez, hatóságokhoz, közterület-felügyeletekhez kapcsolódó jelző tevékenység, szükség esetén
intézkedés kezdeményezése az illetékes
hatóságnál.
– A közvagyon helyben található tárgyainak (pl. parkok, játszóterek, középületek, utcabútorok, stb.) védelmében való
közreműködés.
– Az önkormányzati rendeletek betartásának illetve betartatásának a bűnmegelőzési, tűzvédelmi, köztisztasági,
településrendészeti célkitűzések megvalósításának hatékony támogatása.
– A településen tartandó rendezvények
esetében közreműködés rendfenntartásban és forgalomirányításban.
– Természeti csapás, baleset, káreset,

műszaki meghibásodás, egyéb veszélyhelyzet során közreműködés az összehangolt segítségnyújtásban, az élet- és
vagyonmentésben, a helyreállítási munkálatokban és a rend helyreállításában.
– Az alkalmazó helyi önkormányzat által – a helyi közbiztonság javítása érdekében – meghatározott további feladatok
végrehajtása.
A településőr személye: Nagy János
Elérhetősége: 20/4279224
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a
közterület-felügyelő vagy a településőr
hatáskörébe eső probléma esetén, a fenti
elérhetőségeken keressék a kollégákat
bizalommal!

Wesselényi Népfőiskolás fejlesztések
A Wesselényi Népfőiskola (Zsombó, Szatymazi út
105.) az ország legrégebben folyamatosan működő
népfőiskolája, ahol minden évben a késő őszi, téli
hónapokban előadássorozatot szerveznek. Neves
előadók, elsősorban szegedi tudósok, egyetemi
oktatók, művészek különféle témákban tartanak előadásokat a Wesselényi Népfőiskola hallgatósága és
minden érdeklődők számára.
Két éve a Wesselényi iskola ad otthont a helyi
vadásztársaságnak a szakmai munkához, és az
egyesületi életnek is fontos színtere. Az épület az
iskolai szünidőben gyermektáborok főhadiszállása,
ami lehetőséget ad az ifjabb generációknak arra,
hogy magukba szívják a volt tanyai iskola légkörét,
és élvezzék a nyári szünidőben a Zsombón kínálkozó
sokféle lehetőséget.
Gyuris Zsolt polgármester a ZsH kérdésére elmondta, hogy az iskolával mi történt az utóbbi években és mi az önkormányzat elképzelése.
A Wesselényi Népfőiskolán folyó munkára nagyon
büszkék vagyunk, és maga az épület is nagy érték
a falu számára. Ez az egyetlen klebelsbergi tanyai
iskola, amely a köz tulajdonában maradt Zsombón.
Nagyon fontos, hogy pályázati forrásokból sikerült
az iskolát méltó módon megújítani. LEADER-es pályázatokból elkészült a tető cseréje, teljesen korszerűsítésre került a villamos hálózat, új festést, mázolást kapott a tanterem és a volt szolgálai lakás,
és a rendelkezésre álló eszközök is bővültek. Mindez
mintegy 5 millió Ft-ból valósulhatott meg. Ezt követően elkészült a lakás részben a konyha bútorzata,
a vizes blokk felújítása, és az udvaron két oszlopos
világítás készült. A hivatal munkásai elvégezték az
épület környékének rendbetételét.

A munkának azonban nincs vége, további fejlesztéseket készít elő az önkormányzat. A melléképület
megmentése is célunk és új kerítést is tervezünk,
amelyre egy a határon átnyúló pályázati rendszerben adtunk be pályázatot a Romániai Tomnatic
(Nagyősz) községgel közösen. Sikeres pályázat eseten 78.800 Euró értékben Zsombón a melléképület
felújításán, a vizesblokkok átalakításán, a kerítés
megépítésén, a főépület homlokzati hibáinak, fugázásának javításán és az eredeti járda helyreállításán
túl táborozási lehetőséghez is juthatnak fiataljaink a
két településen.
Hasonló határon átnyúló pályázatot nyújtottunk be
a délvidéki Horgos településsel közösen, amelyből
település megjelenést, turisztikát támogató tevékenységek valósulhatnak meg. Annyiban érinti ez a
Wesselényi Népfőiskolát, hogy mint az egyik helyi
nevezetességet egy körtúra állomásaként tudjuk
majd bemutatni. Pihenőhelyet, információs táblát
alakíthatunk itt ki sikeres pályázat esetén.
Eljutottunk abba az állapotba hogy a Népfőiskola
mellett a Vadásztársaság és a nyári táborok számára
is megfelelő hely alakult ki. Alkalmassá vált az épület kiscsoportos vendégfogadásra is, az év bármely
szakában. Ezen funkciók időben és térben jól megférnek egymás mellett, kiegészítik egymást. Egy
intézmény vagy épület akkor működik a legjobban,
ha minél jobb a kihasználtsága, ha minél többen érzik magukénak és vigyáznak is úgy rá úgy, mintha a
sajátjuk lenne.
Azt hiszem a legszebb küldetés ennek a régi,
klebelsbergi iskolának éppen az, hogy benépesítsék
a legkisebbektől a legnagyobbakig, és ki-ki megtalálja benne a számítását, a szórakozását, az ismeretek megszerzésének a forrását. A mi közös küldetésünk pedig az, hogy védjük meg az értékeinket és
teremtsünk újakat.
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Szép úri nép, didergő itt a fény,
Szükség van itt vidám harangozóra.

Ady Endre: Farsangi dal

HÍRMONDÓ

Közérdekű

EGÉSZSÉGÜGY:

FELNŐTTORVOSI RENDELŐ
Rendelési idő:
Hétfő:
8.00-12.00
Kedd:
8.00-12.00
Szerda:
13.00-17.00
Csütörtök: 8.00-12.00
Péntek:
8.00-12.00
(62) 255-420
dr. Borbély Rita (30) 336-3627
Telefonos elérhetőség sürgős esetben
minden nap, rendelés után 16 óráig, illetve szerdán 8-13-ig.
FOGORVOSI RENDELŐ
Rendelési idő:
Hétfő:
13.00-18.00
Kedd: iskolafogászat 8.00-13.00
Szerda:
13.00-18.00
Csütörtök: 8.00-13.00
Péntek:
8.00-12.00
dr. Apró Katalin (62) 255-530

GYERMEKORVOSI RENDELŐ
Rendelési idő:
Hétfő:
8.00-12.00
Kedd:
8.00-10.00
Szerda:
10.00-13.00
Csütörtök: 10.00-14.00
Péntek:
8.00-12.00
(62) 255-500
dr. Szabó Ágnes (30) 249-3265
Telefonos elérhetőség sürgős esetben
minden nap, rendelés után 16 óráig.
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Fogadóóra: minden nap 8.00-9.00-ig.
(Tanév tartama alatt a csütörtöki fogadóórák elmaradnak!)
Csecsemőtanácsadás: hétfő 13.00-tól
15.00-ig
Farkas Krisztina és
Tetlákné Gerhardt Ágnes
(62) 595-567
GYÓGYSZERTÁR

THURZÓ FIÓK GYÓGYSZERTÁR
(Zsombó, Alkotmány utca 4.)
Tel.: 255-482
Hétfő:
8.00-15.00
Kedd:
8.00-12.00
Szerda:
8.00-17.00
Csütörtök: 8.00-14.00
Péntek:
8.00-12.00

ÜGYELET

GYERMEKORVOSI ÜGYELET
(62) 474-374
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
(62) 474-374 vagy 104

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÁS
ÁLLATORVOS
Rendelési idő:
Hétfő:
15.30-16.30
Kedd:
15.30-16.30
Csütörtök: 15.30-16.30
Péntek:
15.30-16.30
dr. Sugataghy Ferenc
(30) 435-7139
HATÓSÁGI ÁLLATORVOS
dr. Gombos László
(20) 923-1689
Rendelés helye:
Balástya, Dózsa Gy. u. 2/A.
Rendelés ideje:
Minden munkanap: 7.00-8.00

EGYHÁZ
PLÉBÁNIA, DOROZSMA
Mádi György
(62) 461-228

KÖZLEKEDÉS
MÁV DIREKT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
(40) 494-949
TISZA VOLÁN ZRT.
(40) 828-000

SZOLGÁLTATÓK
GDF SUEZ ENERGIA
MAGYARORSZÁG ZRT.
(62) 569-600
E-mail: ugyfel@gdfsuez.hu
Hibabejelentés: (80) 820-141
Mérőállás bejelentés:
(40) 824-825
EDF DÉMÁSZ ZRT.
Központi szám: (40) 822-282
E-mail: ugyfelszolgalat@demasz.hu
Hibabejelentés: (40) 822-000
Mérőállás bejelentés telefonon:
(80) 828-180
A KÖZSÉG KÖZVILÁGÍTÁSI
PROBLÉMÁJA ESETÉN A POLGÁRMESTERI HIVATALT IS KÉRJÜK
ÉRTESÍTENI!
FOLYÉKONY HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Arany János (30) 915-6180
SZILÁRD HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Szegedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. ügyfélszolgálat: 777-211
Diszpécser szolgálat telefonszáma:
(62) 489-789/205 mellék

Örömmel, vígsággal, reménnyel duzzadó léggömb odafent
a téli éjben s kosarában mi a kis házban idelent;
Illyés Gyula: Farsang
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A zsombói hulladékudvar nyitvatartási
rendje (márciustól október végéig):
Szerda:
7.00-11.00
		
és 14.00-19.00 óráig
Szombat:
7.00-11.00
		
és 14.00-19.00 óráig
Vasárnap: 10.00-12.00 óráig
Téli nyitvatartás
(novembertől február végéig):
Szerda: 8.00-16.00 óráig
Szombat: 8.00-16.00 óráig
Vasárnap: 9.00-12.00 óráig
A hulladékudvar ünnepnapokon ZÁRVA
tart!
KÉMÉNYSEPRŐ
Katona Tibor (30) 554-3768
TMV TISZA-MAROS VÍZIKÖZMŰ
ÜZEMELTETŐ KFT.
(62) 452-610
Központi ügyeleti telefon:
(30) 830-6469
VÍZMŰ ZSOMBÓ
Ügyfélfogadás:
munkanapokon 7.00-9.00
(62) 255-560
Ügyeleti telefon: (30) 221-0278
KÖZTERÜLET FELÜGYELŐ
Adai-Simon Tibor
(20) 459-6985

VESZÉLY ESETÉN
HÍVHATÓ SZÁMOK
KÖRZETI MEGBÍZOTTAK
HIRSCH ATTILA (30) 3267284
LENGYEL ZSOLT (20) 9796379
Ügyfélfogadás: minden páros héten
szerdán 15 és 17 óra között.
MENTŐK
104
TŰZOLTÓSÁG
105
RENDŐRSÉG
107
SEGÉLYHÍVÓ
112
POLGÁRŐRSÉG
(20) 3303026
Ügyelet éjjel-nappal.

Közérdekű

ZSOMBÓI
INTÉZMÉNYEK,
SZOLGÁLTATÁSOK
ZSOMBÓ KÖZSÉG
POLGÁRMESTERI HIVATALA
(62) 595-555
Fax: (62) 595-556
Ügyfélfogadás:
Hétfő:
8.00-12.00
		
13.00-15.30
Kedd:
8.00-12.00
		
13.00-18.00
Szerda:
–
Csütörtök: 8.00-12.00
		
13.00-15.30
Péntek:
–
A PÉNZTÁR AZ ÜGYFÉLFOGADÁS VÉGE
ELŐTT 15 PERCCEL ZÁR!
ÉTKEZTETÉS ÉS HÁZI
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Ügyfélfogadás:
Hétfő:
8.00-9.00
		
15.00-16.00
Kedd:
8.00-9.00
		
15.00-16.00
Szerda:
8.00-9.00
		
15.00-16.00
Csütörtök:
8.00-9.00
		
15.00-16.00
A szolgáltatás iránt érdeklődők a szociális gondozókat keressék ügyfélfogadási
időben, Zsombó, Mária tér 2. szám alatt
(az óvoda udvarában) vagy telefonon az
595-566 számon.
Tápai Józsefné (20) 953-7143
Goda Andrásné (20) 953-7404
TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT
Baranyi Zsolt (20) 806-8870
Józsvai István (20) 953-7766
Kiss Gábor (20) 953-7607
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Ügyfélfogadás:
Hétfő:
8.00-12.00
Kedd:
13.00-17.00
Szerda:
13.00-17.00
Csütörtök: 8.00-12.00
A szolgáltatás iránt érdeklődők Csontos
Lászlónét keressék ügyfélfogadási időben, Zsombó, Mária tér 2. szám alatt (az
óvoda udvarában) vagy telefonon az 595566 számon.

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Ügyfélfogadás:
Hétfő:
12.00-16.00
Kedd:
7.30-12.00
Szerda:
7.30-12.00
Csütörtök: 12.00-16.00
A szolgáltatás iránt érdeklődők Balogh
Orsolyát keressék ügyfélfogadási időben,
Zsombó, Mária tér 2. szám alatt (az óvoda udvarában) vagy telefonon az 595-566
számon.
JÓZSEF ATTILA KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÉS KÖNYVTÁR
(62) 595-560
Könyvtár:
Hétfő:
zárva
Kedd:
9.00-14.00
Szerda:
12.00-17.00
Csütörtök: 12.00-17.00
Péntek:
9.00-14.00
Szombat:
zárva
Közösségi Ház:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:

zárva
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-13.00

KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI
INTÉZMÉNY
(62) 595-172
(20) 256-0848
Iroda nyitva tartása:
Hétfő:
7.00-11.00
		
14.30-15.00
Kedd:
7.00-11.00
		
14.30-18.00
Szerda:
–
Csütörtök: 7.00-11:00
		
14.30-15:30
Péntek:
–
MAGYAR POSTA ZRT.
ZSOMBÓI KIRENDELTÉGE
(62) 255-363
Nyitva tartás:
munkanapokon
8.00-12.00
12.30-16.00

FALUGAZDÁSZ
Gyuris Ferenc
(30) 337-2520
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:
8.00-16.00
Csütörtök: 13.00-16.00
ZSOMBÓI HÍRMONDÓ
SZERKESZTŐSÉGE
(62) 595-560
E-mail: hirmondo@zsombo.hu
SZEGED VÁROS INTÉZMÉNYEI
SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
(62) 564-364
DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS
MUNKAÜGYI KÖZPONT
(62) 561-561
Ügyfélfogadás:
Hétfő-csütörtök: 8.00-16.00
péntek:
8.00-12.00
ÉPÍTÉSI IRODA, SZEGED
(62) 564-443
ÉPÍTÉSÜGY
Masa Ferenc
Ügyfélfogadás Szegeden:
Hétfő:
8.00-15.30
Szerda:
14.00-17.30:
Zsombón:
minden páratlan héten szerdán
		
11.00-12.00 óráig
OKMÁNYIRODA, SZEGED
(62) 564-364
Ügyfélfogadás:
hétfő:
8.00-15.30
kedd:
8.00-15.30
szerda:
12.00-17.30
csütörtök:
8.00-12.00
(Csak útlevél és vezetői engedély ügyintézés!)

péntek:
8.00-11.30
Sorszám igénylés: az utolsó sorszám kiadása zárás előtt egy órával.

NEFELEJCS ÓVODA
(62) 255-555
(20) 953-7525
Nyitva tartás:
munkanapokon
6.30-17.00
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Nosza, Laci koma, cimbalmod zendüljön,
Úgy, hogy a társaság füle megcsendüljön!

Magyar népköltés

HÍRMONDÓ

nagyító

Ez egy összetartó közösség!

2010. január 29-én este a Wesselényi
Népfőiskolán, majd 31-én a József Attila Közösségi Házban mutatták be azt
a néprajzi dokumentumfilmet, melynek
címe: Csőszbértől a Szentháromság
vasárnapjáig címet viseli és a lápastavi
fogadalmi miséről szól.
A filmvetítés előtt elhangzott gondolatokat adjuk közre

Gyuris Zsolt, polgármester:
Köszöntöm a film alkotóit! Az ősbemutató a Wesselényi Népfőiskolában volt,
ami a Lápastó sarkán van. Ott, ahol ez az
országos kuriózum működik még, és ami
a legközelebb van ehhez a szent helyhez,
amelyet próbáltam magamban összefoglalni. De nem lett túl jó a meghatározásom:
gazdasági alapon szerveződött vallásos
néphagyomány. Amit tudunk a történtekből, az az, hogy több száz évvel ezelőtt ez
a terület szőlőhegyként működött a Szeged környéki dorozsmai tanyavilágban. A
gazdák összefogtak és különböző okosságokat találtak ki, hogy hogyan legyen
minél több és kiszámíthatóbb a termés.
Ennek az egyik vonulata volt a még ma
is működő a lápastavi fogadalmi mise.
Remélhetőleg ez hosszú távon fent fog
maradni! (…) Kálmán Feri bácsi aktivitásának és a többi alkotónak köszönhetően,
ez a film megszületett! Megörökítettük a
hagyományt, (…) hozzájárulhattunk ahhoz, hogy ez meg is maradjon az utókornak. Köszönjük, hogy a film elkészült, és
reméljük hogy tovább fog élni ez a szép
hagyomány!
Kálmán Ferenc, szervező:
Tisztelettel köszöntöm Önöket! Nagy
örömmel veszem észre, hogy ilyen sokan
eljöttek ebben a rossz időjárásban.
Legelőször is köszönetet kell mondanom
Gyuris Zsolt polgármester úrnak, aki volt
olyan kedves, hogy vállalta, hogy megörökítsük ezt a néphagyományt! Nagyon
Ám a nagyúri karnevál felett
akkor is láttalak titeket.

vékenységéhez tartozik, hogy a vallásos
néprajzba járatos. Ebbe nem szerettem
volna olyat vinni, ami bárki lelkét megbántja. Ez az a dolog, amelyet rendkívül
tiszteletben kell tartani. A búcsújárással
kapcsolatban a Tudományos Akadémiától
ösztöndíjat kapott ennek a feldolgozására,
illetve a könyv kiadására is. Tavalyi évben
a Néprajzi Társaság kitüntetettje lett. Balogh Ferenc immár harminc éve a szegedi
Szabad Filmklub vezetője, voltám is nála
a filmkészítés ideje alatt többször is, és
azt tapasztaltam, hogy a több száz film
bizony nagy érték. És olyan nagy érték,
ami ritka dolog.

nagy köszönetet kell mondanom azoknak, akik ennek elkészítésében közreműködtek: méghozzá Mádi György esperes
plébánosnak, aki sokrétű segítséget
nyújtott. Sípos Mihálynak, Kaszás Imrének, családtagjaiknak, akik a környékben
megőrizték és támogatták, fenntartották
az egyházközséget és a benne lévő valamennyi gazdának és örökösének, akik
visszajöttek oda, tehát ezért maradt fenn.
Hogyan is történt ennek a feltalálása?
1980-as évek vége fele a Tudományos
Akadémia néprajzi kutatócsoportja felmérést végzett és engem kért fel arra, hogy
levéltári kutatásokat végezzek, ugyanis
az sok munkával jár, még kevesebb fizetéssel. Így aztán rám osztották. Nekem
viszont így jó volt, mert módom volt a levéltárakba betekinteni, mert előtte kinézték az embert onnan. Egyrészt azért, mert
nem volt engedélye, másrészt nagyon sok
ember odaszorult, aki úgy érezte, hogy a
kenyerét veszem fel.
2000-ben viszont a saját kontómra kezdtem kutatni, akkora már semmiféle engedély nem kellett! Megtaláltam a Lápastó
hegyet, mint egy gazdaságot, s a gazdaság összes információja alapján egy
csodálatos dologról van szó, amelynek a
csúcspontja a Szentháromság-napi mise.
A Néprajzi Múzeumban is jártam és ott
feltérképeztem, hogy van-e valami hasonló film, ami erről szól. Nincs. Aztán
próbáltam ismeretséget szerezni, hátha
sikerül őket rávenni. Sikerült, mert nincs
elég pénzük. A lényeg az, hogy a polgármester úr elsőre engedélyezte, szabad
kezet adott, hogy a tartalmát illetően jó
legyen, nem szól bele. Praktikus és szép
dolog volt.
Két főt kellett keresnem, akik erre alkalmasak. Dr. Vas Erika, félig zsombói,
félig szatymazi, de színész. Jenei Gábor
bácsinak az unokája, akinek az édesapja
ott csősz volt, tehát a Lápastót anyatejjel
szívta magába. Egyetemista korában dolgozatot írt és filmet is készített. Az ő te-

Takáts Gyula: Farsangi versezet
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Dr. Vas Erika, néprajzkutató:
Anyai nagyszüleim Szatymazon éltek.
Megszokott dolog volt, hogy Szentháromság napján elmentünk gyalogosan
Lápastóra a misére. Vittünk magunkkal
törökszegfűt, liliomot. Ezek kitörölhetetlen
emlékek. Aztán néprajz szakos hallgató
lettem az egyetemen, volt egy szemináriumi dolgozat, amiben valami vallásos dologról kellett írni, ezt választottam. Akkor
szembesültem vele, hogy ez milyen kiváltságos dolog, hogy részese lehetek ennek
és megpróbálok megörökíteni mindent,
amit csak lehetett róla. Született belőle
tanulmány is, amit Simon Andrással, aki
akkor szintén az egyetem hallgatója volt,
most pedig a Néprajzi Tanszék tanszékvezető-helyettese, vele készítettünk egy
filmet, így a filmben az 1998-as részletek
Simon András munkái. Én is köszönöm,
hogy tavaly Kálmán Ferenc megkeresett,
hogy készítsünk egy filmet. Úgyhogy
remélem, hogy ebből megismerhetik a
múltját a helyszínnek és a jelenét is, hiszen az is nagyon fontos. Pár éve azt gondoltam, hogy el fog tűnni és nem lesz, aki
ezt a hagyományt fenntartsa. Szerencsére megújult formában még mindig megtalálható. Ez pedig a zsombói közösségnek
köszönhető és ebből látszik, hogy ez egy
összetartó közösség.
Balogh Ferenc, operatőr:
Szeretettel köszöntök mindenkit, Balogh
Ferencnek hívnak. Negyven évvel ezelőtt
fogtak felvevő gépet a kezembe és azóta
is szorgalmasan dolgozok vele. Nincs
olyan nap, hogy ne legyen a kezembe.
Nem akarok a filmről beszélni, inkább
nézzük meg azt. Köszönöm!

PIERRE CARDIN
babakocsi

– kékszínű, újszerű állapotban –

ELADÓ!
Érd.: 06308590921

vendég a háznál

A szellem ábrázolása a legfontosabb – jó helyen, jó időben!
2010. január 21-én, a Magyar Kultúra Napjának előestéjén Dusha Béla szegedi fotóművész kiállítását nyitottuk meg a Közösségi
Házban. A „Táncpillanatok – a Szegedi Kortárs Balett életéből” című kiállítást Juronics Tamás Kossuth-díjas táncművész, koreográfus nyitotta meg. Az alábbiakban ismerjék meg köszöntő szavait!

(…) Láttam, hogy aki bejött, már körbenézett a teremben és már végignézte a
képeket. Először beszélek pár szót arról,
hogy én hogy látom ezt a kiállítást, és
utána azt kérem, hogy újra nézzék körbe,
hátha más szempontból is tudják majd értelmezni a képeket. (…)
(…) Egyrészt én is néző vagyok, hiszen
én is kívülről nézem a képeket, ugyanakkor látható, hogy benne vagyok, hiszen
nagyon sok képen én magam vagyok
vagy a műveim. Ilyen szempontból kettős a helyzetem, mert egyszerre rálátok
a dolgokra, másrészt pedig át is élem azt,
ami benne van. Az Önök szerepe is azt
gondolom kettős, mert egyrészt látják,
ami a képen van, hiszen ott egy önálló
művészi produktum van, amit megfigyelhetnek. Másrészt, amit láthatnak, az a
fotós szemszöge. Az, hogy az adott pillanat, amit a művész látott a színpadon, azt
hogyan ábrázolja a képeken.
Egy jó ideje már én magam is arra megyek, hogy a színpadi művem az emberre
fókuszáljon és bár Dusha Béla nagyon
jeles épület- és városkép fotós is - gondolok itt sok egyéb más arcára is -, de itt
ezen a kiállításon mégis az emberre fókuszál, ami nagyon fontos. Hiszen a szellem
ábrázolása a legfontosabb, hiszen az, az
ember sajátja.
Úgy gondolom, a tánc hasonlít a fotóművészetre, hiszen nekünk táncosoknak a testünkön keresztül kell kifejezni
a szellemet. A fotóművész esetében a
fényképezőgéppel kell ezt megteremtenie, ami neki egyfajta eszköz, éppúgy,
mint nekünk a testünk. Innentől kezdve
az a kérdés, hogy hogyan bánik azzal az
eszközzel. Ugyanúgy, mint a táncban az,
hogy igazi érzelmeket, gondolatokat tudjon kifejezni, ahhoz a testünknek tökéletes hullámban kell lennie, azt ismernie kell
ugyanúgy, mint a fotográfusnak azt, ami
a kezében van, azt minden esetben tudnia
kell használni.
Ez gondolom ugyanolyan hosszú út,
mint egy másik tanulási folyamat. Akár
hangszerről, akár fényképezőgépről van
szó, hiszen annak is ismerni kell minden

titkát. Rengeteg az a szempont, amelynek
alapján az adott pillanat megörökíthető.
Még egyszer mondom, hogy nagyon fontos a szellemiség megfelelő ábrázolása,
a fókuszálás, amely ezekből a képekből
sugárzik! (…)
(…) Nekem nagyon fontos, hogy volt
egy saját élményem ezzel kapcsolatban,
én fiatal koromban azt gondoltam, hogy
fotózni az olyan szerencse dolga. Az ember megnyomja sokszor a gombot, aztán
valamelyik csak jó lesz. Aztán rájöttem,
hogy ez nem így van, hanem pontosan tudni kell, mit csinál az illető! Ha jó
időben van is jó helyen, akkor is milyen
fényerőkkel kell pontosan dolgoznia,
hogy elérje azt, hogy az adott pillanatot
rögzíteni tudja. Érdekes módon fontos a
fotós viszonya a fotózott képhez. Ezeken
a fotókon számomra a szeretet sugárzik,
Dusha Béla szereti azt, amit fotózott nálunk, ebből kifolyólag szereti a táncot, a
táncművészetet, illetve a Szegedi Kortárs Balettet is. Nem tudjuk megőrizni
ezeket a pillanatokat másképpen, mert a
táncművészet is egy sajátos művészet,
a pillanat művészete, mint más színházi
műfaj is, hiszen abban a pillanatban, az
előadáson találkozik az ott ülő néző azzal
az élménnyel, és csak emlékként tudja
magával vinni. A táncra még inkább igaz
ez, hiszen a prózának van írott része, míg
a táncot csak ilyen képi formában tudjuk
megőrizni, hiszen nincs táncírás. Így ők a
mi krónikásaink, mert így tudjuk továbbadni a későbbi időknek is azt, hogy mik
voltak azok a fontos pillanatok, amelyek a
színpadon zajlottak. (…)
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(…) A komponálás is egy furcsa dolog.
Említettem, hogy egy fotósnak jó helyen
jó időben kell lennie. De ahhoz kell az is,
hogy az adott pillanatot jól is tudja rögzíteni! Még érdekesebb, ha valaki keresi a
jó időt és a jó pillanatokat. Dusha Béla azt
gondolom ilyen „kereső ember”. Szoktam
nézni, amikor a színházteremben rohangál
egyik sarokból a másikba, miközben a
színpadon megy a próba és keresi azt a
szöget, amiből az adott színpadi szituációban a legjobb szöget tudja eltalálni, hogy
abban a pillanatban ábrázolt érzelmek és
viszonyok a színpadon a legjobban tudjanak létrejönni. Az egyik alakhoz képest a
hátsó alak hogyan van ábrázolva. „A jó
helyen, jó időben”-hez szólva úgy látszik,
hogy Dusha Béla jó helyen járt jó időben.
Hálás vagyok neki, hogy az ő művészetével az én műveim és a táncosok munkája
eljut máshová is, eljut oda, ahol esetleg
az előadást nem is látták. (…)
(…) Azt szeretném kívánni mindenkinek, hogy a fotós szemszögéből nézze a
képeket, és önző módon remélem, hogy
majd megnézik az előadásainkat is! Bélának köszönöm, hogy rögzíti ezeket a
pillanatokat. A Közösségi Háznak pedig a
meghívást! (…)
A Közösségi Ház ezúton is megköszöni
a kiállítás megnyitóján való közreműködését Nyári Lászlónénak és Varga Ritának!
szerkesztette:
Mészáros Csaba

Múlattat-é olyan mismás gyülekezet,
Melyet oda tánc, bor s nem barátság vezet?
Csokonai Vitéz Mihály: A tél

HÍRMONDÓ

kul-turi

Szeretne segíteni?
Adója 1+1 %-ának felajánlásával megteheti!

Ebben az évben ismét lehetősége van
arra, hogy az összevont adóalap utáni,
a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös pénztári egyéni számlára, valamint
a nyugdíj-előtakarékossági számlára az
Ön által átutalni rendelt összeg levonása
után fennmaradó befizetett adójának 1
+1 %-áról rendelkezzen:
– az Ön által támogatni kívánt, bíróság
által bejegyzett egyház vagy a költségvetési törvényben meghatározott célra a
kiemelt előirányzat javára és
– az Ön által támogatni kívánt társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány,
az előbbi kategóriába nem tartozó könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális,
illetve alkotó- és előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy külön
nevesített intézmény, elkülönített alap
javára.
A rendelkező nyilatkozaton kizárólag a
kedvezményezett adószámát, illetve az

egyházak és a kiemelt előirányzatok esetén az adószám helyett a
technikai számot kell feltüntetni.
Egyik 1 %
Zsombón működő egyház és
kiemelt előirányzat technikai száma:
Magyar Katolikus Egyház 0011
A költségvetési törvényben az Országgyűlés által a saját költségvetési fejezetében meghatározott kiemelt előirányzatok,
melyek
a Nemzeti Tehetség Program feladatainak támogatása
1823
a gyermek-szegénység elleni program
támogatása		
1627
Másik 1 %
Zsombón működő civil szervezetek
adószámai:
Egészséges Zsombóért Alapítvány
Adószám: 18467798-1-06
Fiatalok a Falu Lapjáért Egyesület

Hurrá nyaralunk!

Nyerj ingyenes táborozást a Közösségi Házzal!

A zsombói Közösségi Ház sikerrel pályázott
az ÚMFT Társadalmi Megújulás Operatív
Program (TÁMOP 2.3.2.-08/2-2009-0012)
keretében az „Építő közösségek – közművelődési intézmények az egész életen áttartó
tanulásért” előirányzat forrásaira. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott
támogatás összege: 11.797.965 forintot,
melyet az intézmény 2009. július 1.- 2011.
június 30. között tud a helyi közművelődésbe fektetni.
Igyekeztünk többször, több helyen felvázolni mire is jut ebből a pénzből. Most egy
újabb program megvalósításához közeledünk. A József Attila Közösségi Ház 2010.
nyarán két nyári kompetenciafejlesztő (ha
úgy tetszik kézműves) gyermektábort hirdet, melyek tematikáját tekintve hasonlóak lesznek a 2009. nyarán megvalósult
„Csillagösvény” táborunkhoz. Táboraink a
résztvevő gyermekek számára INGYENESEK

lesznek!!! Az egy-egy
hetes nyári táborozásra
kizárólagosan zsombói
gyermekeket viszünk! A
táborokban 30-30 gyermek szállás és étkezési
költségeit, foglalkozásvezetőinek tiszteletdíját, felügyelők díjait, alapanyagköltségeket
biztosítjuk. Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy mindkét tábort bentlakásos,
vidéki (azaz nem Zsombói) táborokban valósítjuk meg. Az egyik tábor alsós gyerekeknek, a másik felsősöknek szól majd.
Itt jutunk el mondandónk lényegéhez! Kik
legyenek azok a zsombói gyermekek, akik
ingyenesen vehetnek részt a táborokban?
Az Ő gyereke igen, az enyém miért nem???
Nehéz kérdés! Munkatársaimmal körbejártuk a lehetőségeket! Szeretnénk igazságosak lenni! Úgy döntöttünk, hogy nem
adjuk „olcsón” a lehetőséget. (Mindannyian

Kirándulás Erdélybe

Utazzon a francia riviérára,

Szeged–Zetelaka–Kolozsvár–Nagyvárad–Szeged útvonalon 2010. április 7.
és 11. között. Szállás Zeteváralján 2-3-4
ágyas szobákban, félpanziós ellátással.
Kirándulás rövid programja: Kolozsvár,
Sóvidék, Gyilkos-tó, Békás-szoros, Csíkszereda és környéke, Szent Anna-tó, Marosvásárhely.
Az utazás szállás-, étkezési és útiköltsége 38.000,-Ft/fő.
A kirándulásról érdeklődni és jelentkezni
2010. március 25-ig lehet Bánfiné Gyöngyinél a 06208097215-ös telefonszámon.

Antibesbe 2010. június 18-án légkondicionált autóbusszal és üdüljön a Cannes
és Nizza közötti félszigeten június 27-ig.
Rövid program: Milánói városnézés,
Antibes belvárosa, strandolás a kemping
mellett, Grasse-i parfümgyár, Grand Canyon, esti kirándulás Canne-ba, kirándulás Monacoba, Monte Carloba, visszaúton városnézés Veronában.
A szállás önellátó, 2+2 ágyas luxus mobil apartmanba történik. Az utazás költsége 68.000,-Ft/fő.
Érdeklődni és jelentkezni 2010. április 10-ig lehet Bánfiné Gyöngyinél a
06208097215-ös telefonszámon.

Ecce neki, dáridom! A farsangot bevártam,
De vőlegényt nem kaptam; Jaj, de hoppon maradtam!
Magyar népköltés
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Adószám: 18455261-1-06
József Attila Közösségi Ház
és Könyvtár
Adószám: 15763985-1-06
*METEORA MÁSZÓCSAPAT*
/ Mete-ora Climbing Team (MCT) /
közhasznú szervezet
Adószám: 18471935-1-06
Nefelejcs Zsombói Óvodásokért
Alapítvány
Adószám: 18461888-1-06
Wesselényi Népfőiskola
és Tájvédelmi Egyesület
Adószám: 18473535-1-06
Zsombói Diákokért Alapítvány
Adószám: 19083876-1-06
Zsombó Közbiztonságáért Alapítvány
Adószám: 18466797-1-06
Zsombói Polgárőr Egyesület
Adószám: 18471368-1-06
TIPP: vigye el könyvelőjéhez e szóróanyagot és támogassa a helyi civil szervezeteket
adója 1+1 %-nak felajánlásával!
tudhatjuk, hogy egy egy hetes nyári tábor
költsége gyermekenként bizony 15 ezer
forintnál kezdődik, amelyet több gyermek
esetén nehezen lehet kiszorítani a családi
költségvetésből.)
PONTVERSENYT hirdetünk, mely akcióban a legtöbb pontot gyűjtő gyermekek
vehetnek részt a táborainkban! Pontokat a
Közösségi Ház programjain, tanfolyamain,
klubfoglalkozásain, vetélkedőin, pályázatain
való részvétellel lehet szerezni. A verseny
2010. február 15-én indul és 2010. május
30-ig tart. Figyeljék honlapunkat, körüzeneteinket, plakátjainkat, szórólapjainkat hogy
megtudják milyen programmal hány pontot
lehet gyűjteni!
A 2010. február 19-én 18 órától szülői
tájékoztatót fogunk tartani, ahol részletes
tájékoztatást fogunk adni akciónkról!
Jöjjenek és kapcsolódjanak be programjainkba!
Mészáros Csaba,
igazgató József Attila Közösségi Ház

Tanfolyamok

Február 3-tól a JÓGA szerdánként 18.30tól kezdődik.
Február 16-án kedden a MODERNTÁNC
nyílt napot tart.
Február 18-án csütörtökön 16 órakor a
TŰZZOMÁNC szakkör újra indul. A tanfolyam 30 órás, 10.000 Ft-ba kerül.
Február 19-től újra lesz AEROBIK
Veszelka Ritával. Az órák péntekenként
17.30-tól 18.30-ig tartanak.

kul-turi

Helyi értékek

– hungarikumok a szegedi megyeházán –

Kézművesség, gasztronómia, hagyományőrzés. Ezeket az értékeket mutatta be Szegeden nyolc kistelepülés, ahol
Zsombó is ott volt három termékkel.
A januári hidegbe lassan szállingóztak
befelé az emberek a megyeháza aulájába. Kedden délután 15 órakor volt a
hagyományőrző kiállítás és konferencia
megnyitója. Ami ott felvonult, az a ma élő
60-70 éveseknek gyermekkorában mindennapos tevékenység - élelmezési, megélhetési foglalkozás - volt, az a mai fiatalok számára, már hihetetlennek tűnik. Az,

hogy az általunk megformált cserépfazékba altatják a kecsketejet, melyből finom
túró, sajt lesz és tartósítószerek nélkül
hónapokig eláll. Hogy a sóval tartósított
hagyma, paprika, zöldség jobban megőrzi
a benne lévő vitamint és finomabb, mint
a ma kapható ételízesítők, el se hiszik.
Felgyorsult világunkban rászoktunk a műanyag ételekre! Lényeg, hogy hamar elkészüljön, mindegy mennyire ártalmas.
A kiállítás megnyitóján Magyar Anna a
Csongrád megyei közgyűlés elnöke arra
hívta fel a figyelmünket, hogy ne fogadjuk
kitörő lelkesedéssel a sok tartósítószer és
ízfokozó anyaggal ellátott élelmiszereket.
Azért, mert valami kimondhatatlan nevű
gyár terméke, még nem biztos, hogy jó.
De, hogy nem egészséges, az biztos. Ezen
a kiállításon megtalálható volt a kerámia,
a gölöncsér, a hálókötés, a gyékényfonás
termékei. Ha össze akarjuk párosítani a

Újabb Sikeres Pályázat A Közösségi Házban
A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár a
deszki önkormányzat által konzorciumi formában
benyújtott projekttel, a
Deszki Művelődési Ház
és Könyvtárral, illetve
a röszkei Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Községi Könyvtárral a TÁMOP 3.2.4-08/1
„Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési

szerepének erősítése az élethosszig tartó
tanulás érdekében elnevezésű pályázaton, a 21. század könyvtára címmel.
A konzorcium 100%-os támogatási
arányban (önerő nélkül) 32.702.615 Ft-ot
nyert, melyből közel 10 millió forint kerül
településünk könyvtárának fejlesztésére.
A könyvtárunk megkapja a régóta hiányzó integrált könyvtári szoftverjét,
aminek segítségével a könyvtári könyvek
adatbázisa online non-stop elérhető lesz.
Ennek megvalósulásához a pályázat kettő

Kedves Hölgyeim és Uraim, Kedves Zsombóiak!

Majsaiként nagy öröm és megtiszteltetés, hogy idén bennünket választottak Szomszédoló című rendezvénysorozatuk partnertelepüléséül. Bízom benne, hogy sikerül rászolgálnunk bizalmukra és kellemesen szórakoznak majd műsorainkon.
Fellépő csoportjainkat igyekeztünk úgy
összeválogatni, hogy minél szélesebb palettát tudjunk megmutatni Önöknek a városunkban zajló kulturális életből, és szép,
tartalmas estét biztosíthassunk Önöknek.
Néhány mondatban a fellépőkről:
A Mayossa Hagyományőrző Egyesület
1995-ben alakult meg a kiskunmajsai Központban. A Bera Mónika vezetésével
Művelődési Központ Carat táncklubjából. működő csoport azóta számtalan rendezAz azóta eltelt tizenöt évben a város leg- vényen lépett már fel, színes revüműsonagyobb civilszervezetévé nőtte ki ma- rával. Évről-évre egész estés Karácsonyi
gát, ahol gyerekek százai ismerkedhettek Mazsorettgálán mutatják meg közönsémeg a néptánc rejtelmeivel. Évek óta az güknek éves munkájuk összegzését.
A néptánc mellett a modernebb táncokAdvent időszakában rendezik meg legjelentősebb rendezvényüket a Mayossa kal is foglalkoznak csoportok városunkEstet, valamint június utolsó hetében Lur- ban. Ilyen a Future Dance táncstúdió is,
kó tábor néven néptánc táborba várják a ahol a fiatalok Hip-Hop-os, R&B-s alapotáncolni vágyó gyerekeket. Az egyesület kon nyugvó, akrobatikus elemekkel tarkíművészeti vezetője: Nokta Gábor táncpe- tott formációs táncokat tanulhatnak meg.
A látványos showtánc kiváló eleme lehet
dagógus.
A Kiskunmajsai Mazsorett csoport két bármilyen rendezvénynek.
évvel ezelőtt szerveződött a Művelődési
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kézművességet a gasztronómiával azt is
megtehetjük. Hiszen a cserépfazék a túrósajt készítéséhez, a háló a halfogáshoz, a
gyékényszatyor mindezek piacra szállításához való. A régi idők embere, nem ment
a szomszédba egy kis leleményességért,
megoldotta a problémáját a maga erejéből. Mindehhez hozzájárult a nótaszó, a
tánc, ami hamarabb előjött, ha volt egy
kis itóka, pl.: szilva vagy sárgabarack
párlat, ami a kiállításon is kóstolható volt.
Mindezek nem szálltak az ember fejébe,
ha az algyőiek által kínált haltepertőt,
vagy a sándorfalvi disznótorost fogyasztották krumplis pogácsával, lekváros
kiflivel vagy csak „úgy” szemezgetett a
sajtos pogácsa, mézeskalács szívecske
és a többi finomság közül.
Egyszóval: nem kell nekünk feltétlen külföldi élelmiszer zöldség-gyümölcs! Figyeljünk arra, hogy ha már pénzt kell kiadni
élelmiszerre, legyen az EGÉSZSÉGES és
lehetőleg MAGYAR.
Szalma Imréné

szakképzett alkalmazott bérét (teljes
egészében!) finanszírozza.
A továbbiakban a könyvtár kap egy új
íróasztalt, olvasói asztalt székekkel. Emellett további programokat, így például az
Illyés Gyula Olvasói Kör programjainak
(író-olvasó találkozók, vetélkedők) megvalósításához járul hozzá.
Bízunk abban, hogy ez a pályázat is
hozzájárul a zsombói Közösségi Ház és
Könyvtár további fejlődéséhez, településünk lakóinak komfortérzetéhez.

Nagy Beatrix,
könyvtáros

Bár az előbbiektől eltérően más korosztályt képviselnek, a Természetbarát Klub
Asszonykórusának tagjai is számos rendezvényen mutatkoztak már be a közönségnek. A klub 1977-ben alakult meg, ezzel ők Kiskunmajsa legrégebb óta működő
civil szervezete, melynek asszonykórusa
az elmúlt évben formálódott újra. A kórus
elsősorban magyar népdalokat, népszerű
slágerek átdolgozását vesz fel repertoárjára.
Remélem, csoportjaink műsora elnyeri
tetszésüket és gyümölcsöző kulturális
együttműködés veszi kezdetét ezzel a
rendezvénnyel Zsombó és Kiksunmajsa
között.
Az esthez pedig minden kedves látogatónak nagyon jó szórakozást kívánok!
Tóth Viktor
igazgató
Konecsni György Kulturális Központ,
Kiskunmajsa

Az új farsang beköszöntött,
Vígan lakjuk a Vízöntőt,
Bogdán István: Régi magyar mulatságok

HÍRMONDÓ

kul-turi

OVIBÁL 2010.

Immáron a 18. óvodabálra került sor.
A készülődést már novemberben elkezdtük a szülőkkel. Elkészítettük a díszeket,
vágtunk és ragasztottunk. Nagyon jó
hangulatban teltek ezek a délutánok az
óvodában. Hamar elérkezett a január és
az események felgyorsultak, majd eljött a
bál estéje. 2010. február 6-án a vendégek
19 órától folyamatosan érkeztek, megtelt
a terem elkezdődhetett a műsor. Először
az ovisok léptek fel kis verses zenés műsorral és a bálat megnyitották táncukkal.
A vacsora következett melyet a Jóbarát
vendéglő készített és szervírozott a számunkra, nagyon finom volt. Vacsora
után felszolgált süteményes tányérokon
az óvodások által készített linzer és az
anyukák sütötte finom sütemények sorakoztak. A sósat szintén a vállalkozó kedvű
anyukák készítették . A talpalávalót az
adai Homokóra együttes húzta. A hölgyek
örömére ismét volt koktélbár, a mixerfiúk
az est folyamán nem sokat pihentek. Két
műsorszám volt látható, az elsőt az óvoda dolgozói adták elő „Boszorkányosan”.
Másodikként a szülők és óvónők együttesen alkotott Kán-kán tánca volt látható.
A két produkció után fergeteges tánc és
mulatság következett. Tombolahúzás 1
óra fele volt, ezúton köszönjük a rengeteg
értékes tombolát amit felajánlottak. Reggel hatig tartott a bál, ami nagyon jól sikerült, de ehhez kellett az a sok-sok szülői
támogatás és egyéb segítség mely nélkül
nem sikerült volna. Köszönjük mindenkinek a rengeteg segítséget és felajánlást!
Kissné Madarász Edit

Búcsúdal: Anitának és Editnek

Eljött a február, vele az ovibál
Ami már javában áll
Itt van sok ismerős, aki mind egy-egy
hős,
És szívvel mindig mellénk áll.
Szóljon a dalunk, a köszönetünk,
Velük az élet mindig könnyebben ment
nekünk.
Szóljon a dalunk, a köszönetünk,
Mindig könnyebben ment nekünk.
Meghajtom bűnbánón fejem
S mit rég’ tevék, imádkozom.

ÓVODABÁL TÁMOGATÓI:
Ábrahám Cintia, Ábrahám Zoltán,
Ábrahámné Börcsök Györgyi, AdaiSimon Tibor, Adai-Simonné Szokolai
Edit, Albarelló kft. Angéla Virágüzlet, Anikó Virágüzlet, Asparagus kft. dolgozói,
Bacsa Lajos, Bálint László, Bálint Vilmos,
Bálintné Gróf Anita, Baló Éva, Baloghné
Barna Mónika, Baloghné Zádori Tamara,
Bánfi Jánosné, Bányai Györgyné, Baranyai Dániel, Baranyai Péter, Baranyainé
Szabó Mária, Bárkányi Edit, Bátki Fazekas Zoltán, Bényi Győző, Bényiné Maróti
Melinda, Bezdány Béláné, Bezdány Tímea, Bíró Minerva Róza, Borbola Csaba, Borboláné Juhász Erzsébet, CBA,
Czellárné Debreczeni Mónika, Csáki Antal,
Császár Dorka Veronika, Csenteri Tivadar,
Csenteriné dr. Szilágyi Andrea, Csigér
Lászlóné, Dékányné Vass Anikó, Dr. Faragó-M. Vilmosné, Dr. Hajdú Márta, Dr. Kálmán Miklós, Dr. Szakonyi Gerda, Fábián
Beáta, Faragó Antalné, Faragó Gabriella,
Farkas Andrásné, Farkas György, Farkas
Györgyné, Fodor Ilona, Fogasné Matula
Zsuzsanna, Folia-Cargo Pack zrt. Földiné
Fülöp Katalin, Gábor Gréta, Gábor Miklós és családja, Gajda Beáta, Gál Jenő,
Gálné Barna Veronika, Gárgyánné Veres
Gabriella, Géczi Lajos, Goods Market,
Gyuris Jánosné, Gyuris László, Gyuris
Martin, Gyuris Zsolt, Gyurisné Szász
Ágnes, Gyurisné Zádori Erika, Hódiné
Ocskó Ildikó, Horváth Ágnes, Interwest
Italnagykereskedés, Iskolai Szülői Választmány, Jákó Miriam, Jóbarát Vendéglő,
Kádár Norbert, Kádárné Kálló Edit, KádárNémeth Gergő, Kádár-Németh Jázmin,
Kádár-Németh Lajos, Kádár-Némethné
Gyuris Bettina, Kakas Boglárka, Kakasné
Molnár Hajnalka, Kakausziné Jenei Lívia,
Kakuszi Vanda, Kálmán Renáta, Kapornyai
Erzsébet, Kardos Emese, Kardos Imre, Kerekes Attila, Király Edit, Kis Eszter, Kisné
Papdi Edina, Kispéter Gábor, Kiss Donát,
Kiss Károly, Kiss Lilla, Kiss Renáta, Kissné
Madarász Edit, Kothenczné Dóczi Márta,
Kovács Edina, Kovács Edit, Kovács Éva,
Kovács Ferenc, Kovács Jánosné, Kristály

Bt., Kun Attila, Kun Marcell, Lajkó Antal,
Lajkó Edit, Lajkó István, Lajkó Lóránt, Lajkó
Nikolett, Lajkóné Gémes Erzsébet, Lippai
Zoltán, Lippainé Bálint Mónika, Lippainé
Monostori Edina, Magony Ferencné,
Makai Tímea, Mangó Csabáné, Markovits
Andrásné, Markovits Anna, Maróti Antal
Maróti Cukrászat, Maróti Dezső, Masa
Gábor, Masáné Szabó Mária, Matula Hajnalka, Melega Zoltánné, Mészáros Csaba, Mihálffyné Zakar Andrea, MKB Bank,
Molnár Mihály, Molnárné Hoffmann Zita,
Mőnich Sebestyénné, Nagy Beatrix,
Nagy Biblia Ferenc, Nagy János, Nagy
Róbert, Nagygyörgyné Kómár Márta, Nefelejcs Óvoda Szülői Választmánya, Némó
Úszósuli, Nógi Autómosó, Nógrádi Gábor,
Nógrádiné Szabó Ildikó, Nyerges János,
Nyíri Tamás, Ocskó Veronika, Olajos Gergő, Olajosné Lukács Magdolna, Pappné
Monostori Enikő, Patik Ágostonné, Preda
Ádám, Rácz Cintia Lili, Rácz Dóra, Rácz
Sándor és családja, Rácz Tibor, Ráczné
Patik Gabriella, Ráczné Sólya Irén, Ráczné
Tanács Aranka, Romhányi Ferenc, Simon
és Simon kft., Szabó Andrásné, Szabó
Anna, Szabó Edit, Szekeres Gáborné,
Szépség és Egészség Center Szilágyiné
Molnár Melinda Sziládi Tibor és családja,
Sziládi Tiborné, Szilágyi Eszter, Szivárvány Nagycsaládos Egyesület, Szokolai
József, Szunyog Andrea, Szunyog Gábor,
Szunyogné Székesi Beáta, Szűcsné Busa
Annamária, Szűcsné Németh Anikó,
Táborosi Renáta, Takács Dávid, Takács
Edit, Takács Éva, Takács János, Takács
Józsefné, Tapodi Ákos, Tikviczki Józsefné,
Toi-Moi bt., Tokodi Jánosné, Toldi Barbara, Toldi Lászlóné, Tombácz Péter, Tóth
Balázs, Tóth Kitti, Tóth László, Tóth Péter, Tóth Szilveszter, Tóth Tibor, Tóthné
Csíkos Tünde, Tóthné Gajdacsi Mónika,
Török Anett, Török Anna, Török Csenge,
Török János, Törökné Balázs Anita, Tűhegyi Szimonetta, Vadgesztenye Étterem
és Vendéglő, Vass Zoltánné, Veréb Judit,
Vérné Hegedűs Bernadett, Virág Zsanett,
Zádori Aliz, Zellei Roland, Zelleiné Székesi
Erika, Zsigmond Roland, Zsizsik Jácint,
Zsombói Posta dolgozói, Zsombó Község
Önkormányzata.

Van két anyuka, ki minden buliban
És egyéb hétköznapokban
Segített, szervezett, intézett, rendezett,
Otthon dolgozott s nevelt.
Van két kisgyermek, ki iskolába megy,
Anyja sem lesz ovis már.
Májusig itt lesznek, az idő közeleg,
És nagyon-nagyon gyorsan száll.

Ady Endre: Hamvazószerdán
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Nem búcsúzunk, nem is integetünk,
Visszavárunk, és most mindent köszönünk.
Nem búcsúzunk, nem is integetünk,
Visszavárunk, mindent köszönünk.

Téka

Tisztelt Olvasók!
Köszöntöm Önöket 2010-ben!
Ebben az évben is a könyvtár új magazinokat fizetett elő, de számos megmaradt
a régebbi lapok közül is. A következő felsorolásban az évre előfizetett folyóiratokat

soroltam fel, hogy melyeket lehet olvasni
a könyvtárban a nyitva tartási idő alatt.
Kölcsönzési lehetőség a már nem aktuális lapszámokra van, melynek kölcsönzési
ideje két hét.

Kérem, hogy vegyék figyelembe, hogy
az aktuális lapszámok a helyben olvasást
szolgálják.

Alföld
Autó-Motor
Autósport és Formula Magazin
Baba Magazin
Bianca
Blikk Nők
Bravo
Burda
Cosmopolitan
Délmagyarország
Dörmögő Dömötör
Dr. Stefan Frank
Édes anyanyelvünk
Eurohorgász
Garfield
Glamour

Haszon
IM
Júlia
Kerti Kalendárium
Kiskegyed
Kiskegyed Fitt
Kiskegyed Horoszkóp
Kiskegyed Konyhája
Kiskegyed Otthona
Kismama
Lakáskultúra
Meglepetés
Nemzeti Sport
Nemzetközi Kutyamagazin
Nők Lapja
Nők Lapja Egészség

Nők Lapja Évszakok
Nők Lapja Ezotéria
Nők Lapja Konyha
Otthon
Praktika
Rubicon
Sikeres Sporthorgász
Story
Szívhang
Természetbúvár
Turista Magazin
Új Elixír Magazin
Várak, kastélyok, templomok
Viccözön
Wellness

Megértésüket köszönöm!

Nagy Beatrix,
könyvtáros

Örökre a szívedbe zárod
2010. január 10-én nyitóünnepséggel
vette kezdetét Magyarország eddigi legnagyobb kulturális eseménysorozata, a
Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa
program.
A megnyitó művészeti koncepciója,
hogy bemutassa mindazt az értéket, eredményt és kétezer éves kulturális örökséget, amelyet Pécsen keresztül Magyarország mutatni kíván önmagának és a
világnak. A megnyitó műsora nagyszabású produkció keretében jeleníti meg Pécs
történetének egyes kiemelt eseményeit,
korszakait, pécsi kötődésű művészek és
hírességek, valamint több száz pécsi diák
közreműködésével.
Az Európa kulturális fővárosa címet az
Európai Unió ítéli oda egy évre. Ez alatt az
idő alatt az adott város lehetőséget kap
kulturális életének és kulturális fejlődésének bemutatására.
A 2010-es kulturális fővárosok egyikét
Magyarország városai közül választották
ki. A 2004. december 31-es határidőig tizenegy magyar város adott be pályázatot
a címre (Budapest, Debrecen, Eger, Győr,
Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Pécs,
Sopron, Székesfehérvár, Veszprém). Végül a magyar városok közül a címet Pécs
nyerte el 2005. október 19-én. A második
helyezett Miskolc, a harmadik Debrecen
lett.
Pécs mellett még a németországi Essen
és Isztambul a 2010-es hivatalos fővárosok.

Pécs négy fejlesztési kulcsprojekttel
készül az eseményre:
A Pécsi Konferencia- és Koncertközpont megépítése. A beruházás célja egy
kiemelkedő akusztikai adottságú, korszerű technikát felvonultató multifunkcionális
épület létrehozása, amely hangversenyteremként és konferenciaközpontként egyaránt megfelel a kor legmagasabb elvárásainak.
A legnagyobb költségvetéssel bíró
Zsolnay Kulturális Negyed nevet viselő
kulcsberuházásának. 5 hektáros területe,
amely tartalmilag négy részre tagolódik
majd:
– Míves Negyed (a Zsolnay családdal és történettel kapcsolatos kiállítás,
valamint a Gyugyi-gyűjtemény, Zsolnaymauzóleum, az Alkotó- és Inkubátorház,
továbbá a Kézművész utca),
– Alkotó Negyed (kulturális intézmények, vendéglátóhelyek, fesztiválok),
– Gyermek és Családi Negyed (Planetárium, Pécsi Galéria, Bóbita Bábszínház),
– Egyetemi Negyed
A Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár
és Tudásközpont fő feladata, hogy kiszolgálja Pécs és a régió lakosságának
információs igényét, emellett pedig a „város nappalijaként” közösségi, kulturális és
szabadidős programok befogadására is
alkalmas lesz. Az európai uniós szakmai
követelményeknek megfelelő új intézmény integrálja a város három jelentős
könyvtárát: a városit, a megyeit és a központi egyetemi könyvtárat. Ezek mellett
kap helyet az új könyvtárban a PTE Államés Jogtudományi, valamint Közgazdaság19

tudományi Karának könyvállománya is.
A Közterek és parkok újjáélesztése
nevű kulcsberuházás célja, hogy a programban szereplő megújult városrészek a
jövőben valódi közösségi térként funkcionálhassanak, népszerű találkozási helyek
legyenek, és a szabadidő sokszínű eltöltésének lehetőségét nyújtsák használóik
számára. A közterek és parkok két ütemben öltenek új külsőt, köztük többet már
használatba vehettek a pécsiek.
A Nagy Kiállítótér – Múzeum utca
kulcsberuházás megvalósulásával a program során európai színvonalú kiállítótér
fogadja majd a helybélieket és az idelátogatókat, de méltó helyet kapnak a páratlan értékű gyűjtemények is.
Az EKF keretében 350 kulturális program
és mintegy 100 civil és további 80-100 regionális társprogram várja a közönséget a
baranyai megyeszékhelyen és a környező
településeken.
További program kínálat megtekinthető:
www.pecs2010.hu

Csörgősapkáját vágja az a sutba,
Aki kifáradt, gethes, vén talán.

Schönfelder Zita

Ady Endre: Hamvazószerda

HÍRMONDÓ

zsombói PORtrék

Nekem ez kötelességem, hogy itt maradjak!
Illés Zoltánné Rózsika a Polgármesteri Hivatal közel jövőben nyugdíjba vonuló
munkatársa. A helyi közigazgatás régóta megbecsült, nélkülözhetetlen tagja. Hos�szú fáradságos közszolgálati pályájának elismeréséül 2009. év végén magas állami
elismerésben részesült. Beszélgetésünkben családjáról, hivatásáról vall.

– Milyen körülmények között? Mit tudhatunk meg a családjáról: szüleiről, testvéreiről?
– Forráskúton születtem, és ott is
nőttem fel szüleimmel és három testvéremmel. Szüleim sajnos már nem élnek,
édesanyám korábban elhunyt, míg édesapám 2008. decemberében halt meg. Az
egyik testvérem Csólyospáloson, a másik
Zsombón rendezett családi körülmények
között.
– Hogyan emlékezik vissza diákéveire?
– Forráskúton éltem, így az általános
iskolát is ott végeztem, ezután 1964-be
az üllési gimnáziumba jelentkeztem, és a
középiskolai tanulmányaimat ott végeztem. Nagyon jó kis osztály volt a miénk.
2008-ban volt a negyvenéves érettségi
találkozónk, hatalmas élmény volt találkozni a régi osztálytársakkal. Nagyon
sok mindent kaptam attól a négy évtől!
Volt egy tanárom, Vas István Zoltán, aki
sportriporterként lett ismert. Csodálatos
ember volt, az egész iskola példaképe.
Őszinte volt, nagyon tudott együtt érezni.
Amikor az édesanyját elveszítette, szó
nélkül tudtuk, hogy mi történt vele… Emlékszem egy nagyon jó kirándulásunkra
is: elég csintalan diákok voltunk középiskolás korunkban. Elmentünk Visegrádra
osztálykirándulásra, és hát mért ne? A
négy forráskúti lány – mert négyen jártunk ebbe a gimnáziumba Forráskútról
– meg néhány fiú, azon az úton indultunk
el, amerre nem kellett volna… Mindenki
izgult értünk, hogy jól vagyunk-e, de végül
szerencsésen végződött a történet.
– Mi történt az érettségi után? Önálló
élet: munka, szerelem?
– 1968-ban érettségiztem, és ekkor
azon voltam, hogy munkát találjak. Az
anyagi körülményeink nem engedték
meg, hogy továbbtanuljak, így fellapoztam a Délmagyart, találtam benne a textilműveket, hogy érettségivel rendelkező
meóst keresnek és jelentkeztem. Fel is
vettek, elkezdtem dolgozni. SzövetanyagArcod a hajnali párnán
homályban hús a bársonyon.

ok minőségét ellenőriztem. Szép munka
volt, három műszakban... A műszakokat
nehezen viseltem. Egészen 1970. tavaszáig itt dolgoztam, amikor is a forráskúti
hivatalhoz mentem dolgozni.
Még a diákévek alatt megismerkedtem
a férjemmel, aki zsombói volt. Többévi
együtt járás után házasodtunk össze.
1973-ig dolgoztam ott Forráskúton, amikor megszületett Zoli fiunk. A közös életünk Zsombón kezdődött egy TSZ-es szolgálati lakásban. Ezt követően az akkori
tanács szervezésében fiatal házasoknak,
családoknak szerveztek építkezést. Nem
volt könnyű pénz nélkül. Felépítettük a
társasházat, majd amint valamennyire
lakható lett, azonnal beleköltöztünk. Utána folyamatosan építettük, szépítettük.
Ekkor már Zoli fiunk megszületett, Zsuzsi lányunk pedig 1975-ben született. Én
1978. októberéig gyesen voltam. 1978.
október elején szólt az akkori tanácselnök,
Szakál Antal bácsi, hogy lenne-e kedvem
a tanácsnál dolgozni. Én örültem a lehetőségnek, így 1978. októberében kezdtem
dolgozni a helyi tanácsnál egészen 2010.
márciusig.
– Azt mondják a „hivatalnoki” munka
nagyon egysíkú, monoton: minden nap
reggel 8-tól délután 4-ig mindig csak a
papírmunka…
– Lehet, hogy vannak olyan önkormányzatok, ahol előfordul, hogy reggel 8-tól
délután 4-ig tart a munkaidő és vége, de
azt gondolom, hogy egy köztisztviselő ezt
nem engedheti meg magának! Én nem
a munkaidő végéig dolgoztam, hanem
addig, amíg az ügy be nem fejeződött
vagy legalább ki nem rajzolódott az ügy
megoldása. Ha volt egy problémás gyerek hétvégén, akkor legfeljebb szóltam
a jegyzőnek, hogy menjünk együtt. Én
nagyon jól éreztem magam, amikor egy
feladatot a legjobb tudomásom szerint
sikerült megoldani és ezzel az ügyfélnek
is segítettem.
– Milyen területeken dolgozott köztisztviselői pályafutása alatt?
– A köztisztviselői pályafutásom alatt
számos területet és lépcsőfokon végigjártam: pl. adóügy, népesség-nyilvántartás.
A gyámügy volt az egyik munkaterületem, ami nagyon nehéz volt, ebben kevés
a sikerélmény. De igyekeztem mindig a
legjobb tudásom szerint, lelkiismerettel
végezni ezt a feladatot is. Az esküvőket
is szerettem, hiszen nagyon sok boldog
párral és boldog hozzátartozókkal találkoz-

Zilahy Krisztián: Ébredés
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tam. Sok hétvégém ráment az esküvőkre,
hiszen egy órával a kezdés előtt már ott
voltam, hogy fel tudjak készülni. Az esküvők miatt a családi programokat úgy
kellett megszervezni, hogy a munkámat el
tudjam végezni. Ez sok lemondással járt,
de érdemes volt!
– Meg tudná fogalmazni a köztisztviselői munka szépségét?
– Ennek a munkának az a szépsége,
hogy olyan sok embernek tudtam egy
nagyon kicsi segítséget nyújtani, amivel
meg tudták oldani nehéz problémáikat.

– Soha nem akarták elcsábítani más
munkahelyekre?
– Egyszer Forráskútra vissza akartak
csábítani, de testületi döntés született
arról, hogy nem engednek el a faluból.
A másik alkalom az volt, amikor a Takarékszövetkezetbe hívtak, meg is volt a
helyem. Több éjszakán át gondolkoztam,
de végül úgy éreztem, hogy az nem az én
világom, hiszen itt vannak azok az emberek, akiktől tiszteletet, megbecsülést kaptam. És nekem ez kötelességem, hogy itt
maradjak.
– Hogyan emlékezik vissza, Zsombó
hogyan változott az elmúlt évtizedekben?
– Zsombó sokat fejlődött! Nagyon sokat tett Faragó Vilmos polgármester úr
a faluért, nagyon jó kapcsolatai voltak,
amit mindig a településért kamatoztatott.
Néhány éve bekövetkezett egy kis lassulás a település életében, de utána az új
vezetés, új képviselőkkel ismét szép eredményeket mutatnak fel. Most úgy látom,
hogy megint nagyon szépen fejlődik a
település, olyan szépek az intézmények,
ahogy új ruhát kaptak.
– Egy ilyen hosszú pályán rengeteg elismerés, kitüntetés éri az embert. Most
utoljára is, 2009-ben kapott egy magas
állami kitüntetést.
– 1995-ben a Magyar Köztársasági
Ezüst Érdemkeresztjét kaptam, az akkori belügyminisztertől. Ezt az anyakönyvi
munkámért kaptam elsősorban, akkor
volt száz éves az anyakönyvezés. Tavaly,
2009. októberben kaptam meg a Közszolgálati Érdemrend aranyrendű fokozatát
Varga Zoltán önkormányzati minisztertől.
Nagyon szép, bensőséges ünnepség volt.

tűsarok

Jó érzés volt, de igazából a nagyobb elismerés az volt számomra, ahogyan a
vezetőim ezt megfogalmazták. Ami még
ilyen nagy értékű az az, amit a lakosságtól
kaptam. Azok voltak az igazi nagy elismerések!

– Mivel tölti nyugdíjas éveinek első
időszakát? Mi van ma a gyermekeivel,
unokáival?
– Nyugdíjas éveimben az unokáimmal
foglalkozom. Három hónapja nem dolgozom, de olyan még nem volt, hogy unatkozzam. Kicsit lassabb a tempóm, mert
jobban be tudom osztani az időmet, olvasással például.
Férjem, akivel összeházasodtunk, 2000ben elhunyt. 15 éve ismerem a jelenlegi
páromat, aki nagyon sokat segített nekem a munkában is, a beteg édesapám
gondozásában és most az unokáim gondozásában is.

Zoli a Déry Miksa Szakközépiskolában
tanár tizenöt éve, erősáramú szakoktató, informatikus és a felnőttképzésben
is részt vállal. Családjával Szegeden él,
a felesége is tanár. Zsuzsi lányomék Tömörkényben laknak, mezőgazdasági vállalkozásuk van, fóliáznak, kertészkednek.
Ügyesen csinálják: sikeresen pályáznak
is. Embereket foglalkoztatnak. Két unokám van: Tibike unokám középső csoportos óvodás, és Anita, aki még kisebb.
Mészáros Csaba

Számítógép? Testmozgás? Színház? Baráti összejövetel?
Mi a mindennapi életünkben a számítógép? Kinek mi? Van, akinek munkaeszköz, információszerzés vagy kapcsolattartási és szórakozási lehetőség egyben. De a szellemi munkánk, fejlődésünk nem szoríthatja háttérbe érzelmi és testi „szükségleteinket”. Keresnünk kell az EGYENSÚLYT!
„Az egyensúly érvényes testünkre, el- megvalósítani elhatározásukat a változás,
változtatás jegyében.
ménkre és érzelmeinkre…
Először is egy kicsit „nézzünk szét” ma…emlékeztet rá, bármit is teszünk, túlzásba vihetjük, és elégtelenül is csinál- gunkban, magunkon és magunk körül!
Sokszor nem is vesszük észre, ha valamit
hatjuk.”
Nagyon sok információt, tapasztalatot, túlzásba viszünk vagy elégtelenül „nem
kutatási eredményt különféle módsze- teszünk”, ilyen lehet például az evés, az
reket, tanokat halmoztak fel, dolgoztak ivás, a testmozgás, a munkavégzés, a
ki ismert és híres tudósok, orvosok, ter- szellemi fejlődés vagy akár a kapcsolatmészetgyógyászok, sportolók, hitoktatók, tartás is.
Hogy milyen lehetőségeket, segítséget,
pedagógusok és megannyi megoldást kereső ember az egészséges, helyes ÉLET- illetve információ nyújtást kaphatunk meg
Minden szerdán „családi” erőgyűjtési
MÓD kidolgozására, megfogalmazására itt helyben, – ha már nem próbáljuk meg
„kicselezni” saját magunkat különböző lehetőség:
törekedvén.
1. Együtt lehet otthonról elindulni
Hogy milyen módon tudjuk elérni ezt a jó alibikkel –, arról érdeklődjön a Közöskívánt egyensúlyt, az egyénenként, csalá- ségi Házban (62/595-560; www.kultura. (18.15 papa, mama, gyerekek)
2. Gyerek megy: 18.30-tól néptáncra
donként, településenként, nemzetenként zsombo.hu; kultura@zsombo.hu), az iskomás és más megoldást takarhat, hiszen la és az óvoda hirdetésiből. Véleményem 20.00-ig
3. Szülő megy 18.30-tól egészségmegmások a lehetőségeink és nincs olyan szerint Nálunk a legjobban működő informódszer, aki mindenki számára egyfor- mációs hálózat a szemtől szembe, szájról őrző foglalkozásra 20.00-ig
4. Szülő átmegy 19.00-től kosárlabdára
mán üdvözítő, megvalósítható lenne. szájra való biztos közösségtoborzó erő, élTörekednünk kell az egészséges életmód jünk vele és hívjunk társakat magunkkal, az iskolába 20.00-ig
kialakítására és nagyon fontosnak kell ezt magunk mellé, mert „mindannyian befoMindenkinek szurkolok! Sok sikert, kiéreznünk gyermekeink nevelésében, szo- lyásoljuk egymást példánkon keresztül és
kásaik kialakításában is. Mivel a gyerekek tanulunk az utazás útján, akár tudatában tartást, jó egészséget és szórakozást kívánva!
sosem voltak jók a szófogadásban, de so- vagyunk ennek, akár nem.”
Hogy egy lehetőséget ajánljak (kicsit
sem mulasztanák el, hogy utánozzák a felGulyásné Katona Ágota
nőtteket, így legjobb, ha együtt próbáljuk hazabeszélve is):

A közelmúltban született
gyermekek:

Tisztelt Építkezők!

Maróti Árpádnak és Márta Melindának:
Noel

Amennyiben bármilyen tervezési munkával, szaktanácsadással segíthetem elképzeléseinek megvalósítását, rövid határidővel, diszkrét árakkal, teljes körű ügyintézéssel állok
szíves rendelkezésükre.

Tarcsi Károly Építésztervező

Barna Jánosnak és Tanács Orsolyának:
Jana Szofi
Kiss Imrének és Balogh Juditnak
Lívia Detti
Mindenkinek
sok szeretettel gratulálunk!

6792 Zsombó, Radnóti utca 5.
Tel:06/30/218-7686

Pénztárcakímélő kirándulási lehetőség
2010. július 29 – augusztus 01-ig. (3 éjszaka 4 nap)
Horvátországba
(Plitvicei – tavak, Krk sziget, Istria túra, Opátia)

Érd: 30/535-0833

védőnők
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Hapodári-kapodári – A hamvazószerda.
Füzzetek, lányok, koszorút Kővágőrsi dombra!
Emlékezzünk Szent Balázsról

HÍRMONDÓ

dorkó

A METEORA
MÁSZÓCSAPAT
VERSENYZŐINEK
LEGUTÓBBI
EREDMÉNYEI

2010 január 16.-án rendezték Kiskunfélegyházán a sportmászó diákolimpia
országos döntőjét. A zsombói fiatalok
eredményei:
I. korcsoport / fiúk:
2. Kis András Ádám,
4. Bakó András Hunor,
7. Harcsa-Pintér András;
II. korcsoport / lányok:
2. Kis Alexandra Éva,
13. Táborosi Boglárka Luca;
		
/ fiúk:
5. Táborosi Zsombor Koppány;
III. korcsoport / fiúk:
14. R. Nagy Regő;
IV. korcsoport / fiúk:
13. Harcsa-Pintér Bálint,
16. Börcsök Máté,
19. Ábrahám Márk;
V. korcsoport / lányok:
2. Táborosi Ajnácska Réka
(szegedi Radnóti Gimnázium).

Február 6.-án Szolnok adott otthont a
Riszi Kupa sportmászó versenynek, ahol a
Meteora Mászócsapat küldöttsége a következő helyezéseket érte el:
mini		
/ fiúk:
1. Kis András Ádám;
gyermek
/ lányok:
2. Kis Alexandra Éva,
8. Táborosi Boglárka Luca;
		
/ fiúk:
1. Táborosi Zsombor Koppány;
ifi B 		
/ fiúk:
6. Harcsa-Pintér Bálint;
ifi A 		
/ lányok:
1. Táborosi Ajnácska Réka;
		
/ fiúk:
1. Farkas Tamás.
Táborosi Gábor

Köszönetnyilvánítás

Az Összefogás Zsombóért Közhasznú
Egyesület ezúton is köszönetet mond
a Csongrád Megyei Önkormányzatnak
2009. évi munkájának támogatásáért,
valamint, hogy 75.000 forintos anyagi
hozzájárulásával lehetővé tette a 2009.
évi Zsombó–Csólyospálos „fociderbi”
megrendezését.
Dr Nagy Péter
elnök

Ha reád gondolok,
az istent sem irigylem többé.

Dsida Jenő: Szerelmi dal
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BÉLÁIM

Növény

Dalnok

Rejtjellé átír

Megfejtés
(1)

Van ideje

Duplán a tavak
városa

Déli étkezés

József
Attila verse
Avantgárd
irányzat

Tejtermékmárka

Határozott
névelő

Sajnos

Pasas

Tömeg

Állati lakhely

Tetejére

Megfejtés
(2)

Európai
vulkán

Hátrahagyják

Arra a
helyre rak

Sugár

Kor angolul
Ő németül
(ffi)

Morzehang

Annál
lejjebb
Idő
mértékegység

Csap

Terrorista
csoport
Becézett
Ilona
Töltéssel rend.
részecske
Mértékegység
-rendszer

Lángol
Betegség
készülődik

Iszlám
előimádkozó

Házastárssá
tesz

Kalcium

Kocsmában
költik el a
pénzüket

Járom

Duplázva
popzenekar
Ford. azon a
helyen

Lám
Zéró

A hosszúság
jele
Kártyajáték

Szoknya

Átdobál

International
Theatre
Institute

Gondoz

Néma gép!
~3,14
Textilnövény

… Dallmayr

Előtagként
kettős

Álmos
ember teszi
Black Sabbath
énekese volt

Bálvány
Az Audi új
sportautója
Irka szélei!
Rövidnadrág
Állat szül
Megfejtés
(3)
Kerti
szerszám

Az ouzo
ízesítéséhez
hasonló
Páratlan
hágó!

… Top
(együttes)

Csuk

Szénmonoxid

Táblajáték

Muttószó

Bűneink
megvallása

Állatkert

Duplázva
Michael
Ende műve

Keresztül

Vágya

Sikít

Cin

Az előző szám keresztrejtvényének megfejtése: „Az igazság vízum nélkül utazik.”
A GOODS MARKET 1000Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Nagy Judit.
Az előző szám TOTO megfejtése: D, B, A, A, D, B, A, B, C, C.
A Szilvánia Pizzéria 1 db családi pizzáját nyerte: Kis Zoltán.
Gratulálunk! A nyeremény igazolását átveheti a Közösségi Házban.

Hungarikumok TOTÓ
1. Kinek a nevéhez főződik a szódavíz kifejlesztése?
A, Jedlik Ányos
B, Asboth Oszkár
C, Csonka János
D, Puskás Tivadar
2. Melyik tájegységünkkel kötik össze a Racka
juht?
A, alföldi		
B, bakonyi
C, hortobágyi
D, göcseji
3. Hogy hívják az „utolsó” Szögedi papucskészítő
mestert?
A, Ács Ferenc
B, Tímár Mihály
C, Rátkai Sándor
D, Kis János

4. Mikor alapították a Herendi porcelángyárat?
A, 1826.		
B, 1877.
C, 1901.		
D, 1953.
5. Melyik területen egyedülálló a Pető módszer?
A, matematika
B, gyógypedagógia
C, borászat
D, építészet
6. Mi a keresztneve a Pick szalámigyár alapítójának?
A, András		
B, Béla
C, Károly		
D, Márk

8. Milyen fajta kutya a Komondor?
A, kopó		
B, terrier
C, pásztor		
D, agár
9. Melyik magyar város híres cukrászmestere
volt Dobos C. József, aki kitalálta a róla elnevezett
tortát?
A, Debrecen
B, Eger
C, Pécs		
D, Pest
10. Melyik nem egy mangalica fajta?
A, szőke		
B, vörös
C, fekete		
D, fehér

7. Melyik világkiállításon kapott nagydíjat a
Halasi csipke 1904-ben?
A, Amszterdam
B, St. Luis
C, Róma		
D, Barcelona
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Csöndes szívem, többé nem ég;
Nem bántja újabb szenvedély.

Vajda János: Húsz év múlva
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